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Të nderuar, 

Në fillim të muajit maj, me iniciativë të BNJVL-së,
ishte mbajtur takim ndërmjet udhëheqësisë së
BNJVL-së, kryetarëve të 18 komunave llogaritë e
të cilave akoma janë të bllokuara dhe sekretarëve
shtetërorë nga disa ministri, ndër të cilat edhe nga
ministria për financa. Qëllimi i BNJVL-së është
deri në fund të vitit të gjitha komunat të hyjnë në
fazën e dytë të decentralizimit fiskal. Mu në këtë
drejtim shkonte biseda në këtë mbledhje, me çka
u sollën më shumë konkluzione para se gjithash
më së voni deri më 1 korrik, 2008, secila nga këto
komuna deri te ministria për financa të parashtron
të dhëna për gjendjen me borxhet të cilat i ka, për
aktvendimet e arritura gjyqësore dhe për paditë
e reja që i pret. Të vërtetohet gjendja me borxhet

në të gjitha komunat veçmas për të mundur më së voni deri më 1
shtator, 2008, të vërtetohen drejtime konkrete dhe mënyra për de-
bllokimin e llogarive komunale. Në maj u mbajt edhe punëtoria e parë
e cila e shënoi fillimin e punës së krijimit të bazës elektronike të të
dhënave për komunat në lëminë e financave, për të cilën BNJVL fir-
mosi Memorandum për bashkëpunim me USAID/Programin për
vetëqeverisje lokale. Me ekzistimin e bazës së këtillë të të dhënave
do të mundësohet ekzekutimi i analizës së financave komunale dhe
të dhënave tjera përkatëse, dallim i informacioneve ndërmjet ko-
munave dhe ekzekutim të analizave të cilat duhet të sigurojnë pro-
ces objektiv në krijimin e politikave të BNJVL-së. BNJVL organizoi
edhe dy punëtori në Manastir. Njëra me temë ,,Arsimi në decen-
tralizim,, në të cilën ishin të ftuar gazetarë nga të gjitha mediat na-
cionale dhe lokale të cilët e përcjellin këtë fushë, që të jenë të in-
formuar me kompetencat dhe detyrimet që komunat i morrën në
sferën arsimore me decentralizimin e pushtetit me qëllim informimin
më objektiv të qytetarëve. Punëtoria tjetër ishte vazhdimësi e ak-
tiviteteve të Rrjetit të personave PR nga komunat, qëllimi esencial
i të cilëve është zhvillimi dhe thellimi i informimit reciprok të ko-
munave për aktivitetet e tyre, veçanërisht për praktikat më të mira,
por njëkohësisht edhe informim më të madh për aktivitete, ngjarje,
probleme, arritje ndërmjet BNJVL-së dhe komunave. Rrjeti numëron
rreth 30 anëtarë, përfaqësues të komunave për marrëdhënie me
publikun ose persona që e kryejnë këtë veprimtari. Zëvendës min-
istri i pushtetit lokal, Senad Oxhoski dhe disa përfaqësues tjerë të
MPL, më gjashtë maj, 2008, erdhën në vizitë për herë të parë në
hapësirat e reja të objektit të BNJVL-së -,,Shtëpia e komunave”.
Zëvendës ministri ishte pritur nga kryetari i BNJVL-së, Andrej Petrov
dhe nënkryetari, Nevzat Bejta. Në takim u bisedua për format e
bashkëpunimit të ardhshëm të MPL dhe BNJVL-së. Ministri Ox-
hoski, Kryetarit të BNJVL-së, i dhuroi dhuratë për hapësirat e reja
të BNJVL-së. Në rrjedhat e muajit maj BNJVL implementoi edhe ak-
tivitete tjera të shumta, për të cilat do të mundeni të informoheni
në këtë numër të Gazetës së BNJVL-së.

Me respekt, 
Dushica Perishiq 

Drejtor Ekzekutiv i BNJVL-së

Po~ituvani,

Na po~etokot na wesec waj, na inicijativa na ZELS,
be{e oddp`ana spedba we|u pakovodstvoto na ZELS,
gpadona~alnicite na 18-te op{tini ~ii swetki se
seu{te blokipani i dp`avnite sekpetapi od ne kol -
ku winistepstva, we|u koi i od wi ni step stvo to za
fi nansii. Celta na ZELS e do kpajot na go dinata
si te op{tini da vlezat vo vtopata faza od fis kal -
na ta decentpalizacija. Tokwu vo toj ppavec te~e{e
i pazgovopot na ovoj sostanok, ppi {to bea doneseni
pove}e zaklu~oci we|u koi naj do c na do 1 juli, 2008
godina, sekoja od ovie op{tini do winistepstvoto
za finasii da dostavi po da to ci za sostojbata so
dolgovite koi gi iwa, za do speanite sudski pe{enija
i za novite tu`bi koi gi o~ekuva. Da se utvpdi
sostojbata so dolgovite vo site op{tini poedine~no za da wo`e
najdocna od 1 septewvpi, 2008 godina, da se utvpdat konkpetni
nasoki i na~ini za deblokipawe na op{ tin ski te swetkite. Vo waj se
oddp`a i ppvata pabotilnica  koja go ozna~i po ~etokot na pabotata
na kpeipaweto na elektponska baza na po datoci za op{tinite vo
oblasta na finasiite, za {to ZELS sklu~i Me wopanduw za so pa bot -
ka so YSAID/Ppogpawata za lokalna sa wo up pava. So postoeweto na
vakvata baza na podatoci }e se ovozwo`i vp {ewe na analiza na
op{tinskite finansiski i dpugi soodvetni po datoci, spopedba na
infopwaciite we|u op{tinite i vp{ewe na analizi koi tpeba da
obezbedat objektiven ppoces na kpeipawe na politiki vo ZELS.
ZELS opganizipa i dve pabotilnici vo Bi to la. Edanata be{e so
tewa „Obpazovanieto vo de cen tpa li za ci jata“ na koja bea pokaneti
novinapi od site nacionalni i lokalni we diu wi koi ja sledat ovaa
oblast, za da bidat zapoznaeni so nad le`nostite i obvpskite {to
op{tinite gi dobija vo ob pa zov na ta sfepa so decentpalizacijata
na vlasta so cel poobjektivno in fopwipawe na gpa|anite. Dpugata
pabotilnica be{e ppo dol ̀ u va we na aktivnostite na Mpe`ata na
PR licata od op{tinite, ~ija os novna cel e pazvivawe i ppo dl a bo -
~u vawe na we|usebnata in  fop wi panost na op{tinite za svoite
aktivnosti, osobeno za dob pi te ppa ksi, no istovpeweno i pogolewo
infopwipawe za ak tivnosti, na stani, ppoblewi, dostignuvawa we|u
ZELS i op{tinite. Mpe`ata bpoi okolu 30-tina ~lenovi, ppet stav -
ni ci od op{tinite za odnosi so javnost ili lica koi ja vp{at ovaa
dejnost, no taa e sekoga{ ot vo pena za novi ~lenovi. Zawenik wi ni -
ste pot za lokalna sa wouppava, Senad Oxoski i nekolku
ppet stavnici od MLS, na {esti waj,2008 godina, dojdoa vo poseta na
ZELS, za ppv pat vo ppostopiite na noviot objekt - „Ku}ata na op -
{ti ni te”. Zawenik winistepot be{e ppiwen od ppetsedatelot na
ZELS, Andpej Petpov i  potppetsedatelot, Nevzat Bejta. Na
spedbata se pazgovapa{e za fopwite na idnata sopabotka na MLS i
ZELS. Ministepot Oxoski, na Ppetsedatelot na ZELS, wu vpa~i
podapok za novite ppostopii na ZELS. Vo tekot na wesec waj ZELS
sppovede i niza dpugi aktivnosti, za koi }e wo`ete da se
infopwipate vo ovoj bpoj na Llasiloto na ZELS. 

So po~it,
Du{ica Pepi{i}

Izvp{en dipektop
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Na 13 waj, vo ppostopiite na Klubot na ppatenicite
vo Skopje, ZELS ja  oddp`a ppvata pabotilnica koja
go ozna~i po~etokot na pabotata na kpeipaweto na

Op{tinskata baza na podatoci. Vsu{nost, u{te vo wapt go-
dinava, izvp{niot dipektop na ZELS, Du{ica Pepi{i} i
odgovopnoto lice na YSAID/Ppogpawata za lokalna
sawouppava, Dvejn Bpd potpi{aa Mewopanduw za sopabotka
za kpeipawe na detalna elektopnska baza na podatoci za
op{tinite vo oblasta na finansiite. So ova dvete stpani
oficijalno potvpdija deka ppi pealizipaweto na ak-
tivnostite povpzani so data-bazata, ZELS }e iwa postojana
finansiska i texni~ka poddp{ka od stpana na Ppogpa-
wata za lokalna sa -
wo uppava na YSAID.
So sozda va we to na
bazata na po da toci
}e se kpei paat alat -
ka so powo{ na koja
ZELS }e dobie doku-
wentipana i jasna
slika za po sto e~ ki -
ot sistew na finan-
sipawe na op{tini -
te i }e wo`e da
pped laga i testipa
ppedlozi i pe{enija
za negovoto podob -
pu vawe. So postoe -
we to na vakvata baza
na podatoci }e se
ovozwo`i vp{ewe na analiza na op{tinskite finansiski
i dpugi soodvetni podatoci, spopedba na infopwaciite
we|u op{tinite vo oppedeleni vpewenski pepiodi, kako i
siwulacija na efektite od pazni ppedlozi i pe{enija.
Odlukite doneseni vpz osnova na vakvite infopwacii }e
bidat testipani, tpanspapentni, bazipani na fakti, lesno
pazbiplivi i dobpo apguwentipani. Spoped toa, op{tin-
skata baza na podatoci i infopwaciite koi taa }e gi
obezbedi vo ppocesot na kpeipawe na politiki vo ZELS, ne
sawo {to }e go podobpi vakviot ppoces, tuku i }e bide od
golewo zna~ewe za zajaknuvawe na pozicijata na ZELS vo
odnos na centpalnata vlast vo vpska so zna~ajni ppa{awa
od oblasta na op{tinskite finansii. Vo napedniot pe-
piod ZFRL }e otpo~ne so ppibipawe na podatocite od
op{tinite, a aktivnata sopabotkata na op{tinite }e
bide od  ogpowna va`nost za uspexot na ovaa aktivnost.
Bezppedwetno e sozdavaweto na wodepna baza na podatoci
bez da ja sozdadewe osnovata, a toa podpazbipa podatoci
od op{tinite i toa – vo kontinuitet. ZELS postojano }e
go infopwipa svoeto ~lenstvo za nappedokot na ak-
tivnosta, a analizite {to }e bidat obpabotuvani i }e
stanat dostapni,  }e iw bidat na paspolagawe i na sawite
op{tini. 

M
ë 13 maj, në hapësirat e Klubit të deputetëve në Shkup, BN-
JVL e mbajti punëtorinë e parë e cila shënon fillimin e punës
në krijimin e bazës komunale të të dhënave. Në të vërtetë, që

në muajin maj, drejtori ekzekutiv i BNJVL-së, Dushica Perishiq dhe
personi përgjegjës i USAID/Programi për vetëqeverisje lokale, Dvejn
Brd firmosi Memorandum për bashkëpunim për krijimin e bazës de-
tajuese elektronike të të dhënave për komunat në lëminë e financave.
Me këtë të dyja palët zyrtarisht vërtetuan se gjatë realizimit të ak-
tiviteteve të lidhura me data-bazë, BNJVL do të ketë mbështetje të
përhershme financiare dhe teknike nga ana e Programit për vetëqev-
erisje lokale të USAID-it. Me krijimin e bazës të të dhënave do të kri-
johen mjete me ndihmë ku BNJVL do të merr pasqyrë të dokumen-

tuar dhe të qartë për sistemin
ekzistues të financimit të komu-
nave dhe do të mundet të propo-
zon dhe të teston propozime dhe
vendime për përmirësimin e tij. Me
ekzistimin e kësaj baze të të dhë-
nave do të mundësohet kryerja e
analizës së financimeve komunale
dhe të dhënave tjera përkatëse,
krahasimi i informacioneve ndër-
mjet komunave në periudha të cak-

tuara kohore, si dhe
simulim të efekteve
nga propozime dhe
ven di me të ndryshme.
Vendimet e sjellura në
bazë të këtyre infor-
macioneve do të jenë
të testuara, trans par-
ente, të bazuara në
fakte, lehtë të kup-
tuara dhe mirë të argumentuara. Sipas saj, baza komunale e të dhë-
nave dhe informacionet që ajo do t’i siguron në procesin e krijimit të
politikave në BNJVL në raport me pushtetin qendror  në lidhje me
çështje të rëndësishme nga lëmia e financave komunale. Në peri-
udhën vijuese SHPFVL do të fillon me grumbullimin e të dhënave nga
komunat, dhe bashkëpunimi aktiv i komunave do të jetë me rëndësi
të veçantë për suksesin e këtij aktiviteti. I pamundur është krijimi i
bazës moderne të të dhënave pa e krijuar bazën, dhe kjo nënkupton
të dhëna nga komunat dhe atë – në vazhdimësi. BNJVL rregullisht
do t’a informon anëtarsinë e vet për përparimin e aktivitetit, dhe anal-
izat që do të jenë të përpunuara dhe do të jenë të arritshme, do t’ju
jenë në dispozicion edhe vetë komunave. 

Gradewe na Baza na
podatoci za kreirawe
na adekvatni i
temelni finansiski
analizi

Ndërtimi i Bazës të të
dhënave për krijimin e

analizave financiare
adekuate 

dhe bazore



maj, 2008 GAZETË4

Ppet se da te lot na So juz na op {ti ni na Slo ve ni ja-
SOS, Fpanc Kan glep, koj e vo ed no i gpa do na ~al nik
na Op {ti na Ma pi bop, za ed no so ppet stav ni ci od

op {ti na ta i slo ve ne~ ka ta aso ci ja ci ja, na sed wi waj, os -
tva pi voz vpat na po se ta na na {a ta Aso ci ja ci ja. Toj se
spet na so ppet se da te lot na ZELS, An dpej Pet pov i iz -
vp{ ni ot di pek top, Du {i ca Pe pi {i} ppi {to paz go va paa
za id ni te ppav ci na so pa bot ka sog las no Me   wo pan du wot
pot pi {an wi na ti ot we sec vo Ma pi bop, we |u ZELS i SOS.
Spo god ba ta ppet sta vu va za ok pu ̀ u va we na tes na ta so pa -
bot ka os tva pe na po we |u ZELS i SOS vo iwi na ti ot pep -

i od vo paw ki te na ne kol ku we |u na pod ni op ga ni za cii i
in sti tu cii, no i kon kpet no ppe ku vza ew ni ak tiv nos ti vo
pe a li za ci ja na ne kol ku pe gi o nal ni ini ci ja ti vi. Obe te
zew ji iwa at dol ga tpa di ci ja na ppak ti ku va we na lo kal -
na de wok pa ti ja, a so og led na ~lens tvo to na Slo ve ni ja
vo Ev pop ska ta Yni ja, ZELS gle da wo` nost za paz we na na
paz voj ni is ku stva vo pe a li za ci ja ta na pe fopw ski te ppo -
ce si na pa tot kon EY. Kon kpet no, spo god ba ta pped vi du -
va wo` nos ti za paz we na na in fop wa cii i wis le wa za ppa -
{a wa ta po vp za ni so lo kal na ta sa wo up pa va, za kon ski
ppo pi si, op ga ni zi pa we paz we ni i pa bot ni po se ti na

ppet stav ni ci na te la, op -
ga ni i vpa bo te ni vo dve te
op ga ni za cii. Obe te op ga -
ni za cii }e se fo ku si pa at
kon pe a li za ci ja na za ed -
ni~ ki ppog pa wi za jak ne -
we na ka pa ci te ti te na
sops tve ni te ~len ki ppe -
ku op ga ni za ci ja na se wi -
na pi za obu ka na op {tin -
ska ta ad wi nis tpa ci ja i
os ta na ti stpu~ ni li ca vo
ob las ta na lo kal na ta sa   -
wo up pa va.

Voz vrat na po se ta na So juz na op {ti ni
na Slo ve ni ja-SOS, vo ZELS

Vizitë kthyese e Lidhjes së komunave të
Sllovenisë-LKS, në BNJVL

K
ryetari i Lidhjes së komunave të Sllovenisë-LKS, Franc
Kangler, i cili njëherit është edhe kryetar i Komunës
së Mariborit, sëbashku me përfaqësues nga komuna

dhe asociacioni slloven, më shtatë maj, realizoi vizitë
kthyese në Asociacionin tonë. Ai u takua me kryetarin e
BNJVL-së, Andrej Petrov dhe drejtorin ekzekutiv, Dushica
Perishiq me çka biseduan për drejtimet e ardhshme të
bashkëpunimit konform Memorandumit nënshkruar muajin
e ardhshëm në Maribor, ndërmjet BNJVL-së dhe LKS. Mar-
rëveshja paraqet rrumbullaksim të bashkëpunimit të
ngushtë realizuar ndërmjet BNJVL-së dhe LKS në periud-
hën paraprake në kuadër të disa institucioneve dhe organi-

zatave ndërkombëtare, si
dhe konkretisht nëpërmjet
aktiviteteve reciproke në
realizimin e disa iniciati-
vave regjionale. Të dy
shtetet kanë traditë të
madhe në praktikimin e
demokracisë lokale, dhe
duke pasur parasysh anë-
tarsimin e Sllovenisë në BE,
BNJVL shikon mundësinë

për këmbimin e eksperiencave zhvillimore në realizimin e
proceseve reformuese në rrugën drejt BE-së. Konkretisht,
marrëveshja parashikon mundësi për këmbimin e infor-
matave dhe mendimeve për çështjet të lidhura me vetëqev-
erisjen lokale, dispozita ligjore, organizim të këmbimeve dhe
vizita punuese të përfaqësuesve të trupave, organe dhe të
punësuar në të dyja organizatat. Të dy organizatat do të
fokusohen kah realizimi i programeve të përbashkëta për
forcimin e kapaciteve të anëtarëve personal nëpërmjet or-
ganizimit të seminareve për trajnime të administratës ko-
munale dhe persona tjerë profesional në lëminë e
vetëqeverisjes lokale.
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ZELS pot pi {a 
Me mo ran dum so 
So ju zot na 
pen zi o ne ri te

Na de vet ti waj, vo ppos to pi i te na ZELS, ppet se da -
te lot na ZELS, An dpej Pet pov i ppet se da te lot na
So ju zot na zdpu ̀ e ni ja ta na pen zi o ne pi na Ma ke -

do ni ja, Du {an [up ba nov ski ,pot pi {aa Me wo pan duw za
so pa bot ka.Cel ta na ovoj Me wo pan duw e da se soz da dat
ppe dus lo vi za so pa bot ka we |u ovie dve zdpu ̀ i ni ja. Spo -
ped Me wo pan du wot i dve te stpa ni se za lo ̀ i ja za vza ew -
no po wa ga we, a ZELS se za lo ̀ i da dos ta vi  ppe po pa ki
do si te op {ti ni da sklu ~at po e di ne~ ni  Spo god bi za
so pa bot ka so zdpu ̀ e ni e to na pen zi o ne pi na so od vet na -
ta op {ti na – ~len ka na So ju zot vo paw ki te na ko ja }e vp -
{at pla ni pa we na vza ew ni te ak tiv nos ti, ka ko i
iz got vu va we na ppog pa wa za iz gpad ba na sta pe~ ki do wo -
vi, klu bo vi za ppes toj na pen zi o ne pi te i obez be du va we
na pa bot ni ppos to pii i kan ce la pii za pot pe bi te na og -
pa no ci te na zdpu ̀ e ni e to. ZELS }e se za la ga op {ti ni te
da os tva pat tes na so pa bot ka so So ju zot na pen zi o ne pi -
te i vza ew no da gi ko op di ni pa at ak tiv nos ti te vo na so -
ka na obez be du va we na evi den ci ja na pen zis ki te
osi gu pe ni ci koi iwa at pot pe ba od po wo{ vo na bav ka ta
na le kap stva, we di cin ska po wo{, ka ko i obez be du va we
na niv na di pek tna po wo{ vo za vis nost od speds tva ta so
koi pas po la ga so od vet na ta op {ti na ta, ka ko i da ini ci -
pa ppe po pa ki do op {ti ni te za pe {a va we na ppa {a wa ta
za te kov no fun kci o ni pa we (pp. obez be du va we na pa bot -
ni ppos to pii, klu bo vi za dne ven ppes toj na pen zi o ne -
pi te itn.). Is to ta ka ZELS }e se za la ga za
pod dp{ ka na fop wi te na in fop wi -
pa we na gpa |a ni te – osi gu pe ni -
ci ka ko li ca ~le no vi na
zdpu ̀ e ni ja ta na pen zi o ne pi te
vo pe dov no to in fop wi pa we za
ak tiv nos ti te ppe ku
vza ew no ut vp du va -
we na fop wa ta na
dis tpi bu i ci ja na
ves ni ci i dpu gi
iz da ni ja

BNJVL firmosi 
Memorandum me

Lidhjen e 
pensionistëve

M
ë nëntë maj, në hapësirat e BNJVL-së, kryetari An-
drej Petrov dhe kryetari i Lidhjes së shoqatave të pen-
sionistëve të Maqedonisë, Dushan Shurbanovski,

nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. Qëllimi i këtij
Memorandumi është që të krijohen parakushte për
bashkëpunim ndërmjet këtyre dy shoqatave. Sipas Memo-
randumit të dyja palët u zotuan për ndihmesë reciproke, dhe
BNJVL u zotua të dërgon rekomandime deri te të gjitha ko-
munat të lidhin Marrëveshje individuale për bashkëpunim
me shoqatën e pensionistëve në komunën përkatëse –
anëtare e Lidhjes në kuadër të së cilës do të kryejnë plani-
fikim të aktiviteteve reciproke, si dhe përgatitjen e programit
për ndërtimin e shtëpisë të të moshuarve, klube për qën-
drim të pensionistëve dhe sigurim të hapësirave dhe zyrave
punuese për nevojat e udhëheqësisë së shoqatës. BNJVL do
të orvatet që komunat të realizojnë bashkëpunim të ngushtë
me Lidhjen e pensionistëve dhe bashkërisht t’i koordinojnë
aktivitetet në drejtim të sigurimit të evidentimit të sigu-
ruesve pensional që kanë nevojë për ndihmë në furnizimin
me ilaqe, ndihmë mjekësore, si dhe sigurim të drejtpërdrejtë
në varshmëri nga mjetet me të cilat disponon komuna
përkatëse, si dhe të inicon rekomandime deri te komunat për
zgjidhjen e çështjeve për funksionimin rrjedhës (p.sh. sig-
urimin e hapësirave punuese, klube për qëndrim ditor të pen-
sionistëve). Gjithashtu BNJVL do të orvatet për mbështetje
të formave të informimit të qytetarëve – sigurues si persona
anëtarë të shoqatës së pensionistëve në informimin e rreg-

ullt për aktivitetet nëpërmjet
vërtetimit reciprok të formës
së distribuimit të gazetave
dhe botimeve tjera
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Vo we sec ap pil i waj, `i te li te na
pet te op {ti ni, De bap, Kap bin ci,
^a{ ka, ^a ip i Stpu wi ca, vo paw ki na

ppog pa wa ta “Fo pu wi vo za ed ni ca ta” od dp -
`aa po dve fo puw ski se sii, na koi gi ut -
vp di ja glav ni te op {tin ski ppob le wi. Na
se si i te u~es tvu vaa go lew bpoj na gpa |a ni
od paz li~ na na ci o nal nost, voz past i od
paz li~ ni stpuk tu pi, ppet stav ni ci od
zdpu ̀ e ni ja, od nev la di ni op ga ni za cii, od
in sti tu cii, we di u wi, do na to pi, koi de ba -
ti paa za za ed ni~ ki te ppob le wi, za lo kal -
ni te ppi o pi te ni ppa {a wa, iz ne su vaj ki
idei koi tpe ba da se ppe to ~at vo kon kpet -
ni ppo ek ti. De wok pat ski ot wo del na od lu -
~u va we se og le da tok wu vo toa {to se koj
`i tel wo ̀ e da go iz ne se svo e to vi du va we
na ppob le wi te i da pped lo ̀ i sops tve ni
idei za niv no paz pe {u va we, a vo so pa bot -
ka i fi nan si ska pod dp{ ka na op {ti na ta
i na [vaj cap ska ta agen ci ja za paz voj i so -
pa bot ka- SDC, ide ja ta da do bie i kon kpet -
ni pe zul ta ti.

“Ve lo si ped ska pa te ka, ka na li za ci o nen ppob lew, ne dos ta tok na skejt
papk i wes to ka de wla di te }e wo ̀ e da se iz pa zat kpe a tiv no”, e pped lo -
got na u~es ni kot Mit ko Lo gov, koj go iz ne se svo e to wis le we na ed na od
se si i te ppi {to se iz jas ni de ka sa wo so va kov ppis tap ppi  pe {a va we
na za ed ni~ ki te ppob le wi tie i na vis ti na }e bi dat pe {e ni na op {to
za do vol stvo na si te gpa |a ni od za ed ni ca ta.

Me |u ppi o pi tet ni te ppa {a wa, {to gi ut vp di ja `i te li te na pet te
op {ti ni, se upe du va we na ppos to pot i in fpas tpuk tu pa ta, po di ga we
na ste pe not na xi gi e na ta, upe du va we na jav ni po vp {i ni i pe kons tpuk -
ci ja i iz gpad ba na ob jek ti od ja ven ka pak tep, ppob le wi oko lu ob pa zov -
ni sped stva, nas ta va vo ppi po da, po di ga we na jav na ta svest, up ba no
upe du va we na na se le ni te wes ta i iz gpad ba na spopt ski i pek pe a tiv ni

N
ë muajin prill dhe maj, banorët e pesë
komunave, Dibër, Karbincë, Çashkë,
Çair dhe Strumicë, në kuadër të pro-

gramit “Forume në bashkësi’’ mbajtën nga dy
sesione forumore, ku i përcaktuan problemet
kryesore komunale. Në sesionet morrën
pjesë shumë qytetarë nga nacionalitete të
ndryshme, mosha dhe nga struktura të
ndryshme, përfaqësues nga shoqata, organi-
zata joqeveritare, institucione, media, dona-
torë, që debatuan për problemet e
përbashkëta, për çështje prioritare lokale,
duke përcjell ide të cilat duhen të kalojnë në
projekte konkrete. Modeli demokratik i ven-
dosjes shikohet mu aty që secili banorë
mundet t’a përcjell paraqitjen e vet të prob-
lemeve dhe të propozon ide personale për
zgjidhjen e tyre, dhe në bashkëpunim dhe

Prog ra ma „Fo ru mi vo za ed ni ca ta“ 

Re {a va we to na in fras truk tur ni prob le mi -

pri o ri tet vo po ve }e to op {ti ni

Zgjidhja e problemeve infrastrukturore - 
prioritet në më shumë komuna 

Programi 
“Forume në bashkësi”

mbështetje financiare të komunave dhe të Agjencionit Zvicerian për zhvil-
lim dhe bashkëpunim- SDC, që kjo ide të merr rezultate konkrete. 

“Rrugica e biçikletave, problem me kanalaizacion, mungesë e skejt parkut
dhe vend ku të rinjtë do të mund të shprehen kreativisht” është propozimi
i pjesëmarrësit Mitko Gogov, që e paraqiti mendimin e vet se vetëm me kësi
qasje gjatë zgjidhjes së problemeve të përbashkëta ato me të vërtetë do të
jenë të zgjidhura me kënaqësi për të gjithë qytetarët nga bashkësia. 

Shumë çështje prioritare, që i vërtetuan banorët e pesë komunave, janë
rregullimi i hapësirës dhe infrastrukturës, ngritja e shkallës së higjienës,
rregullimi i sipërfaqeve publike dhe rikonstruim dhe ndërtim të objekteve
me karakter publik, probleme rreth mjeteve arsimore, mësim në natyrë,
ngritje të vetëdijes publike, rregullim urban të vendeve të banuara dhe ndër-
tim të objekteve sportive dhe rekreative. Këto sesione forumore zhvillohen
në kuadër të fazës së parë nga programi, që do të vazhdon deri në nëntor
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Vo paw ki te na ppog pa wa ta „Li -
dep ski stan dap di i naj dob pi
ppak ti ki” na 22 waj, vo xo te -

lot „Alek san dap Pa las” vo Skop je, se
odp ̀ a pa bo til ni ca na ko ja na ppet -
stav ni ci te od de vet op {ti ni vklu -
~e ni vo Ppog pa wa ta za naj dob pi
ppak  ti ki, iw bea ppe zen ti pa ni na ~i -
ni te-ka ko naj dob pi te ppak ti~ ni is -
ku stva  da se tpan sfop wi pa at vo
alat ki za obu ka koi }e bi dat ppi -
wen li vi i vo dpu gi op {ti ni. Ppi -
sut ni ot ek spept od So vet na Ev po pa,
g-din. Ce za pi Tput kov ski, vo svo e to
iz la ga we, we |u dpu go to, na u~es ni ci -
te iw gi po so ~i i na ~i ni te na pod go -
tov ka na us pe{ na ppe zen ta ci ja za
naj dob pi ppak ti ki, onos no ka ko za
kpa tok pok od de se ti na wi nu ti da
gi ppet sta vat naj va` ni te po da to ci
i fak ti od svo i te is ku stva .  

Vo Ppog pa wa ta za naj dob pi ppak ti -
ki u~es tvu va at op {ti ni te: Ve les,
Lev ge li ja, Ox pid,  Ko ~a ni, Stpu wi ca,
Dol ne ni,  Vev ~a ni i Bi to la a, tpi te
op {ti ni  - No vo se lo, Va si le vo i Bo -
si le vo u~es tvu va at so ed na za ed ni~ -
ka ap li ka ci ja. Od bo pot za se lek ci ja
od 43-te ppis tig na ti ap  li ka cii za
naj dob pa ppak ti ka, wi na ta ta ne de la
se lek ti pa {e 12 ppak ti ki, koi sog las -
no ppet xod no ut  vp de ni te kpi te pi u -
wi, os vo i le naj wno gu po e ni. Na 5 ju ni,
op {ti ni te – u~es ni~ ki koi se vo po -
tes na lis ta  }e gi ppe zen ti pa at svo -
i te naj dob pi ppak ti ki, pped Yp pav -
ni ot ko wi tet na ppog pa wa ta  „Li -
dep ski stan dap di i naj dob pi ppak -
ti ki“ koj e  sos ta ven od gpa do na ~al -
ni ci, ppes tav ni ci na we |u na pod na ta
za ed ni ca i cen tpal na ta vlast, ka ko
i ppes tav ni ci od vo so ko ob pa zov ni te
in sti tu cii od zew ja va. Naj dob pi te
ppak ti ki ofi ci jal no }e bi dat ppo -
wo vi pa ni na 18 ju ni 2008 go di na. 

Ppog pa wa ta za naj dob pi ppak ti ki
na edi ni ci te na Lo kal na sa wo up pa -
va e za ed ni~ ka ini ci ja ti va na EY,
ppe ku Ev pop ska ta agen ci ja za pe kons -
tpuk ci ja i So ve tot na Ev po pa,  pod -
dp ̀ a na i od YSA ID-Ppog pa wa za lo -
kal na sa wo up pa va.     

N
ë kuadër të programit ,,Standarde lidere
dhe praktika më të mira,, më 22 maj, në
hotelin ,,Aleksandar Pallas,, në Shkup, u

mbajt punëtori në të cilën pjesëmarrësve nga
nëntë komuna të përfshira në Programin për
praktika më të mira, ju janë prezantuar
mënyrat- se si praktikat më të mira të trans-
formohen në mjete për trajnim të cilat do të
jenë të zbatuara edhe në komuna tjera.
Eksperti i pranishëm nga Këshilli i Europës, z.
Cezari Trutovski, në paraqitjen e tij, ndër të
tjera, pjesëmarrësve u’a përmendi edhe
mënyrat e përgatitjes së prezantimit të suk-
sesshëm për praktika
më të mira, respek-
tivisht se si për afat të
shkurtër prej dhjetë
minuta t’i paraqesin të
dhënat më të rëndë-
sishme dhe fakte nga
eksperiencat e tyre.  

Në Programin për
praktika më të mira
marrin pjesë komu-
nat: Veles, Gjevgjeli,
Ohër, Koçanë, Stru-
micë, Dollnen, Vev ça -
në dhe Manastir,
ndër sa tre komunat –
Novosellë, Vasilevë
dhe Bosillovë marrin
pjesë me një aplika-
cion të përbashkët.
Bordi i selektimit prej 43 aplikacioneve të ar-
ritura për praktikë më të mirë, javën e kaluar
selektoi 12 praktika, të cilat konform kriterve të
vërtetuara paraprake, morrën më së shumti
poena. Më 5 qershor komunat – pjesëmarrëse,
do t’i prezantojnë praktikat më të mira të veta,
që janë në listë të ngushtë, para komitetit
drejtues të programit ,,Standarde lidere dhe
praktika më të mira,, i përbërë nga kryetarë ko-
munash, përfaqësues të bashkësisë ndërkom-
bëtare dhe pushtetit qendror, si dhe për fa-
qësues nga institucionet e larta arsimore nga
vendi. Praktikat më të mira zyrtarisht do të jenë
të promovuara më 18 qershor 2008. 

Programi për praktika më të mira të njësive
të vetëqeverisjes lokale është iniciativë e për-
bashkët e BE-së, nëpërmjet Agjencionit Eu-
ropian për rikonstruim dhe Këshillit të Europës,
mbështetur edhe nga USAID-Programi për
vetëqeverisje lokale. 

Naj dob ri te prak ti ki - 
pri men li vi vo si te op {ti ni 

Praktikat më të mira – të 
zbatuara në të gjitha komunat

ob jek ti. Fo puw ski te se sii se
od vi va at vo paw ki na pp va ta
fa za od ppog pa wa ta, {to }e
tpae do no ew vpi ovaa go di na,
vo ko ja se pped vi de ni da se
odp ̀ at u{ te pet se sii. Po toa
sle di te pen ska pe a li za ci ja na
iz bpa ni te ppo ek ti, fa za {to
}e se od vi va od de kew vpi 2008
do ju ni 2009 go di na. Ppog pa -
wa ta iwa za cel da op fa ti oko -
lu 25 op {ti ni vo te kot na
na ped ni te tpi go di ni, so fi -
nan si ska pod dp{ ka na SDC od
~e ti pi wi li o ni {vaj cap ski
fpan ci i sops tve no fi nan si -
sko u~e stvo na op {ti ni te.
Sppo ve du va ~i na ppog pa wa ta,
vo ovaa fa za, se Fon  da-  ci ja ta
In sti tut ot vo pe no op {te stvo
– Ma ke do ni ja (FI O OM), Cen ta -
pot za in sti tu  ci - o  na len paz -
voj (CI Ra) i Ma ke don ski
cen  tap za we |u na pod na so pa -
bot ka (MCMS). Ko op di na top na
ppog pa wa ta e Edi ni ca ta za ko -
op di na ci ja na fo pu wi te/Kon - 
sal ting za stpa te{ ki paz voj,
so ak tiv no u~e stvo na Za ed ni -
ca ta na edi ni ci te na lo kal na -
ta sa wo up pa va (ZELS).

të këtij viti, ku janë parashikuar
të mbahen edhe pesë sesione
tjera. Pastaj vijon realizimi në
teren i projekteve të zgjedhura,
fazë që do të zhvillohet nga dhje-
tori i vitit 2008 e deri më qer-
shor të vitit 2009. Programi ka
për qëllim të përfshin rreth 25
komuna në rrjedhat e tre viteve
vijuese, me mbështetje finan-
ciare të SDC prej 4 milionë
franga zvicerian dhe pjesëmar-
rje personale financiare të ko-
munave. Implementues të
programit, në këtë fazë, janë
Fondacioni Institut shoqëri e
hapur – Maqedoni (FISHH), Qen-
dra për zhvillim institucional dhe
Qendra maqedonase për
bashkëpunim ndërkombëtarë.
Koordinator i programit është
Njësia për koordinim të fo-
rumeve/Konsalting për zhvillim
strategjik, me pjesëmarrje aktive
të Bashkësisë së njësive të
vetëqeverisjes lokale (BNJVL).
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Na 24 ap pil be {e od dp ̀ an
stpu~ no- na u ~en siw po zi uw
pos ve ten na te wa ta „De cen -

tpa li za ci ja ta na spop tot“ od dp ̀ an
so pod dp{ ka na Agen ci ja ta za wla di
i spopt, So ve tot na ek spep ti za
sppot, ob pa zo va nie, kul tu pa i tu pi -
zaw, ZELS i OB SE. Od bpoj ni te dis -
ku sii ppo iz le goa i od pe de ni
zak lu ~o ci. Be {e iz ne se no de ka  os -
nov na stpa te{ ka cel za paz voj na
spop tot vo na {a ta zew ja, tpe ba da
ppet sta vu va tok wu de cen tpa li za ci -
ja ta na spop tot, ko ja tpe ba da pod -
paz bi pa obez be du va we us lo vi za
spopt i pek pe a ci ja na se koj gpa |a -
nin, po ~i tu vaj ki go ne go vo to ppa vo
na iz bop. Bpoj ni te u~es ni ci na siw -
po zi u wot ja oce ni ja pp va ta fa za na
de cen tpa li za ci ja ta vo ovaa ob last,
ka ko de luw no us pe{ na, bi dej }i se ja -
vi ja se pi oz na ppe~ ka vo pe a li za ci ja
na de cen tpa li za ci ja ta na spop tot,
so ne so od vet no to tpan sfe pi pa we
na nad le` nos ti te vo ovaa ob last,
od cen tpal na ta na lo kal na ta vlast.
Be {e ut vp de no de ka ne wa vis tin sko
ppe ne su va we na nad le` nos ti te bi -
dej }i pped se ne bea ppe ne se ni
speds tva ta i ob jek ti te za spopt na

M
ë 24 prill ishte mbajtur simpozium profesional –
shkencor kushtuar temës ,,Decentralizimi në sport,, i
mbajtur me mbështetje të Agjencionit për të rinjë dhe

sport, Këshilli i ekspertëve për sport, arsim, kulturë dhe tur-
izëm, BNJVL dhe OSBE. Nga shumë diskutime rrjedhën edhe
konkluzione të caktuara. Ishte theksuar se qëllim bazor
strategjik për zhvillimin e sportit në vendin tonë, duhet të
paraqet mu decentralizimi në sport, i cili duhet të nënkupton
sigurimin e kushteve për sport dhe rekreacion të secilit qyte-
tarë, duke respektuar të drejtën për zgjedhje. Pjesëmarrësit
e shumtë të simpoziumit e vlerësuan fazën e parë të de-
centralizimit në këtë lëmi, si pjesërish të suksesshme, sepse
u paraqit pengesë serioze në realizimin e decentralizimit të
sportit, me transferimin jopërkatës të kompetencave në këtë
lëmi, nga pushteti qendror në atë lokal. Ishte vërtetuar se

nuk ka përcjellje të vërtetë të kompetencave sepse para se
gjithash nuk ishin të përcjellura mjetet dhe objektet për
sport të autoriteteve lokale. Për këtë është e nevojshme për-
caktimi i Strategjisë në raport me shfrytëzimin e mëtut-
jeshëm, menaxhim dhe mirëmbajtje të objekteve për sport
në Republikën e Maqedonisë, me çka si prioritet, konform
mundësive ligjore, do të caktohet, objektet e sportit që janë
në pronësi të R. së Maqedonisë, të barten tek komunat,
Qytetin e Shkupit, shoqatave sportive dhe universiteteve në
vend. Në lidhje me rregullativën e përhershme ligjore, pjesë-
marrësit në Simpozium, vlerësuan se është e nevojshme të
bëhen ndryshime dhe plotësime të caktuara te ligjet
ekzistuese dhe sjellje të disa akteve nënligjore. Në pjesën e
ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjeve ekzistues, prioritet
t’i jepet Ligjit për qytetin e Shkupit. Lëshime të caktuara në

De cen tra li za ci ja ta vo spor tot
za se ga de lum no us pe{ na

Decentralizimi në sport deri më
tash vetëm pjesërisht i suksesshëm
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lo kal ni te vlas ti. Za toa e pot peb no ut vp du va we na Stpa te -
gi ja vo od nos na na ta wo{ no to ko pis te we, up pa vu va we i odp -
`u va we na ob jek ti te za spopt vo Re pub li ka Ma ke do ni ja, ppi
{to ka ko ppi o pi tet, sog las no za kon ski te wo` nos ti, }e se
ut vp di, ob jek ti te za spopt koi se vo sops tve nost na R.Ma ke -
do ni ja, da se ppe ne sat na op {ti ni te, na Lpa dot Skop je, na
spopt ski te zdpu ̀ e ni ja i uni vep zi te ti te vo zew ja va. Vo od -
nos na pos toj na ta za kon ska pe gu la ti va, u~es ni ci te na Siw -
po zi wot, oce ni ja de ka e pot peb no da se nap pa vat od pe de ni
iz we ni i do pol nu va wa na pos toj ni te za ko ni i do ne su va we na
ne kol ku pod zkon ski ak ti. Vo de lot na iz we ni i do pol nu va -
wa na pos toj ni te za ko ni, ppi o pi tet da se da de na Za ko not
za gpa dot Skop je. Od pe de ni ppo pus ti vo ovoj Za kon vne soa do -
pol ni tel ni iw li ka cii vo sppo ve du va we na de cen tpa li za ci -
ja ta na spop tot, pped se vo od ped bi te vo ~le no vi te  10 i 15,
ka de se ut vp de ni nad le` nos ti za spop tot za Lpa dot Skop je,
a na op {ti ni te na ova pod pa~ je ot ne se ppe ne su va at vak vi
nad le` nos ti. Vo edi ni ci te na lo kal na sa wo up pa va koi se
gpu pi pa ni sog las no od pe de ni kpi te pi u wi, vo go le wi te up -
ba ni spe di ni, fun kci o ni pa iz gpa den sis tew na op ga ni za ci -
ja i ko wu ni ka ci ja na spopt ski te sub jek ti i edi ni ci te na
lo kal na sa wo up pa va, bez oso be ni po te{ ko tii gi ppe poz na -
va at ob vps ki te kon ovie nad le` nos ti. Pos lo ̀ e na e sos toj -
ba ta vo op {ti ni te ka de ne wa spopt ska stpuk tu pa i
op ga ni zi pan sis tew na spopt ski ak tiv nos ti.  Vo zdpu ̀ e ni ja -
ta na gpa |a ni  od ob las ta na spop tot koi gi pe a li zi pa at wa -
sov ni te spopt ski ak tiv nos ti, pe zul ta ti te od
de cen tpa li za ci ja ta se skpow ni. Na ci o nal ni spopt ski fe -
de pa cii, ppev ze wa le ak tiv nos ti da pa bo tat na tpan sfop wa -
ci ja na sis te wot na nat ppe va pi, nas to ju vaj }i da obez be dat
pa ci o na len i eko no wi ~en sis tew koj is to ta ka se ba zi pa na
op {tin ski, pe gi o nal ni i na ci o nal ni nat ppe va pi, do 2007
go di na ne waa za be le ̀ i tel ni pe zul ta ti. I na kpa o jot be {e
uka ̀ a no de ka se pak xpo ni~ ni ot ne dos ta tok na sped stva e
ppi ~i na po pa di ko ja tpen dot na skpow ni os tva pu va wa vo
spop tot i spopt sko-pek pe a tiv ni te ak tiv nos ti opa |a, po pa -
di {to e pot peb no da se ut vp dat tpaj ni i sta bil ni iz vo pi za
fi nan si pa we na spop tot vo R. Ma ke do ni ja . 

Ku wa no vo, [tip so Kap bin ci, Bi to la, Stpu -
ga, Be po vo so Pex ~e vo, Sve ti Ni ko le, Ko -
~a ni, Ra do vi{, Ppi lep, Kpu {e vo i Stpu -

wi ca se op {ti ni te vo koi vo sled ni ot pep i od
}e se iz pa bo tu va at lo kal ni ak ci o ni pla no vi za
vpa bo tu va we (LAP Vi). Sta nu va zbop za del od
KARDS Ppo ek tot „Tex ni~ ka po wo{ za pod dp{ ka
na po li ti ka ta za vpa bo tu va we – fa za 3“, (ppo -
ekt fi nan si pan od EY i up pa vu van od EAR,) koj
op fa }a pod dp{ ka na paz vo jot na lo kal ni ak ci o -
ni pla no vi za vpa bo tu va we (LAP Vi) vo iz bpa ni -
te pi lot op {ti ni. Pla no vi te }e se paz vi va at
vo so pa bot ka so op {ti ni te, ZELS, MTSP i lo -
kal ni te cen tpi za vpa bo tu va we na Agen ci ja ta
za vpa bo tu va we na Re pub li ka Ma ke do ni ja

Kumanova, Shtipi me Karbincin, Manastiri,
Struga, Berova me Pehçevën, Shën Nikolla, Koçani,
Radovishi, Prilepi, Krusheva dhe Strumica janë ko-
munat për të cilat në periudhën vijuese do të për-
punohen plane lokale aksionare për punësim. Bëhet
fjalë për pjesë nga KARDS Projekti ,,Ndihmë teknike
për mbështetje të politikës për punësim – faza 3”,
(projekt i financuar nga BE dhe i udhëhequr nga
AER,) që përfshin mbështetje të zhvillimit të plan-
eve lokale aksionare për punësim (PLAP) në pilot
komunat e zgjedhura. Planet do të zhvillohen në
bashkëpunim me komunat, BNJVL dhe qendrat
lokale për punësim të Agjencionit për punësim të
Republikës së Maqedonisë (APRM). Projekti politikë
për punësim, do ta përkrah procesin e planifikimit
përfshirë këtu eksperienca ndërkombëtare në për-
gatitjet e PLAP, me çka do të siguron trajnim dhe
ndihmesë në vetë procesin e përgatitjes. 

Teh ni~ ka po mo{ za
pod dr{ ka na po li ti ka ta za
vra bo tu va we – fa za 3  

këtë Ligj sollën implikime plotësuese në implementimin e de-
centralizimit të sportit, para se gjithash në dispozitat në nenet
10 dhe 15, ku janë përcaktuar kompetencat e sportit për Qytetin
e Shkupit, dhe komunave të këtyre rretheve nuk përcillen kësi
lloj kompetencash. Në njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat janë
të grupuara konform kritereve të caktuara, në rrethet e mëdha
urbane, funksionon sistem i ndërtuar të organizimit dhe komu-
nikimit të subjekteve sportive dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale,
pa ndonjë rëndësi të veçantë i njohin detyrimet ndaj këtyre kom-
petencave. Më e ngatërruar është gjendja në komunat ku nuk ka
strukturë sportive dhe sistem të organizuar të aktiviteteve
sportive. Në shoqatat e qytetarëve nga lëmia e sportit që i real-
izojnë aktivitetet e mëdha sportive, rezultatet nga decentralizimi
janë modeste. Federatat sportive nacionale, ndërmorën ak-
tivitete të punojnë në transformimin e sistemit të ndeshjeve,
duke siguruar kështu sistem racional dhe ekonomik i cili
gjithashtu bazohet në gara komunale, regjionale dhe nacionale,
deri më vitin 2007 nuk ka pasur rezultate të rëndësishme. Dhe
në fund u theksua se mungesa kronike e mjeteve është shkak
për arsyen që trendi i realizimeve modeste në sport dhe ak-
tivitetet sportive-rekreative bien, për shkak që është e nevo-
jshme të caktohen burime të përhershme dhe stabile për
financimin e sportit në R. e Maqedonisë. 

Pod go tov ka na 
pi lot lo kal ni 
ak ci o ni pla no vi za
vra bo tu va we

Ndihmë teknike për
mbështetje të politikës për
punësim – faza 3

Përgatitje të pilot
planeve lokale ak-
sionare për punësim
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(AVRM). Ppo ek tot po li ti ka za
vpa bo tu va we, }e go pod dp ̀ i
ppo ce sot na pla ni pa we vklu -
~u vaj }i we |u na pod ni is ku stva
vo pod go tov ka ta na LAP Vi,
ppi {to }e obez be di obu ka i
pot po wa ga we vo sa wi ot ppo -
ces na iz got vu va we. 

Vo Ev pop ska ta stpa te gi ja
za vpa bo tu va we (ESV) “lo kal -
na ta di wen zi ja” e eden od os -
nov ni te ppin ci pi za us pe{ no
sppo ve du va we na vpa bo tu va -
we to na na se le ni e to. Ka ko
na do pol nu va we na Na so ki te
za vpa bo tu va we na EY, eks pli -
cit no se ba pa od zew ji te
~len ki da gi wo bi li zi pa at
si te ~i ni te li na na ci o nal -
no, pe gi o nal no i lo kal no ni -
vo, vklu ~u vaj }i gi so  ci jal-
ni te pap tne pi i dpu gi nev la -
di ni op ga ni za cii za fop wu -
li pa we i iw ple wen ti pa we na
wep ki za vpa bo tu va we. LAP Vi
se do ka ̀ aa ka ko efek tiv ni
alat ki vo ppo wo vi pa we na
vpa bo tu va we to na lo kal no
ni vo. Od op {ti ni te se ba pa -
{e vo ap li ka ci i te da go po -
ten ci pa at sops tve ni ot in  te-
pes i sops tve no to u~e stvo vo
ce li ot ppo ces. Na po ~e to kot
na pi lot ak tiv nos ti te }e se
iz pa bo ti i de ta len plan za
pa bo ta.

Në strategjinë europiane për
punësim (SEP) “dimensioni
lokal” është një ndër principet
themelore për implementim të
suksesshëm për punësimin e
popullatës. Si plotësim të Drej-
timeve për punësim në BE, ek-
splicisht kërkohet nga shtetet
anëtare  t’i mobilizojnë të gjithë
kryesit në nivel nacional,
regjional dhe lokal, përfshirë
këtu partnerët social dhe orga-
nizata tjera joqeveritare për
formulimin dhe implementimin
e masave për punësim. PLAP u
tregua si vegël efektive në pro-
movimin e punësimit në nivel
lokal. Nga komunat u kërkua në
aplikacionet t’a potencojnë in-
teresin personal dhe pjesëmar-
rjen personale në tërë procesin.
Në fillim të pilot aktiviteteve do
të përpunohet edhe plan deta-
jues për punë.

INFORMATI^KA BLOKADA

Hakiran sajtot na LOGIN
Od po~etokot na wesec waj , Login izbopnikot na intepent stpani-

cata na ZELS ne e vo upotpeba. Ppi~inata e vo kowpjutepskiot “upad”
od zasega nepoznati stopiteli vo bezbednosniot sistew na LOLIN
softvepot vo Budiwpe{ta. Ottawu se u{te newa izvestuvawe deka
wo`at da se kopistat alatkite za vnesuvawe dokuwenti i infopwacii
od zna~ewe za lokalnata sawouppava kako i otvopaweto i ppelistu-
vaweto na LOLIN kategopiite .

Iako, Login podgotvuva nov adwinistpativen sajt, vo wowentov ni
noviot nitu stapiot ne se dostapni vo ovoj pepiod. 

LOLIN ppoektot ppidonesuva za navpeweno infopwipawe na
lokalnite vlasti za ppowenite vo nacionalnoto zakonodavstvo,
ovozwo`uva ppistap na op{tinite do infopwaciite bitni za novite
obvpski i nadle`nosti ppoizlezeni od ppocesot na decentpalizacija,
go powaga koopdinipaweto na op{tinskite aktivnosti, dava infopwa-
cii za we|unapodnite standapdi i iskustva na lokalno nivo, infopwipa
za wo`nostite za gpantovi i za ppoekti i nivna iwplewentacija, ja
oxpabpuva diskusijata za pefopwskite ppocesi i za iskustvata od ppak-
tikuvaweto na novite nadle`nosti na op{tinite.

BLLOKADË INFORMATIVE

Sajti i LOGIN i sulmuar nga
hakerë

Nga fillimi i muajit maj, Login zgjedhësi i internet faqes së BNJVL-së
nuk është në përdorim. Shkaku është në ‘’sulmin’’ kompjuteristik nga kryes
të panjohur në sistemin sigurues të LOGIN softverit në Budapestë. Nga
aty akoma nuk ka njoftim se mundet të shfrytëzohen veglat për vendos-
jen e dokumenteve dhe informacioneve me rëndësi për vetëqeverisjen
lokale si dhe hapja e LOGIN kategorive. 

Edhe pse, LOGIN përgatit sajt të ri administrativ, për momentin as i riu
dhe as i vjetri nuk janë të arritshëm në këtë periudhë.  

LOGIN projekti kontribon për informim në kohë të duhur të pushteteve
lokale për ndryshimet në legjislacionin nacional, mundëson qasje te ko-
munat deri te informacionet të rëndësishme për detyrimet dhe kompe-
tencat e reja të dala nga procesi i decentralizimit, e ndihmon koordinimin
e aktiviteteve komunale, jep informacione për standardet ndërkombëtare
dhe eksperienca në nivel lokal, informon për mundësitë për grante dhe
për projekte si dhe për implementimin e tyre, e inkurajon diskutimin për
proceset reformuese dhe për eksperiencat nga praktikimi i kompetencave
të reja të komunave. 
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Za we nik wi nis te pot za lo kal na sa wo up -
pa va, Se nad Oxo ski i ne kol ku ppet -
stav ni ci od MLS, na {es ti waj,2008

go di na, doj doa vo po se ta na ZELS, za ppv pat
vo ppos to pi i te na no vi ot ob jekt - „Ku }a ta
na op {ti ni te”. Za we nik wi nis te pot be {e
ppi wen od ppet se da te lot na ZELS, An dpej
Pet pov, pot ppet se da te lot, Nev zat Bej ta i
iz vp{ ni ot di pek top, Du {i ca Pe pi {i}. Na
sped ba ta se paz go va pa {e za fop wi te na id -
na ta so pa bot ka na MLS i ZELS. Ppet se da -
te lot na ZELS uka ̀ a de ka oko lu dve
tpe ti ni od op {ti ni te se na o |a at vo vto pa -
ta fa za od fis kal na ta de cen tpa li za ci ja,
a za lo` ba na ZELS e da se soz da dat po vol -
ni us lo vi vo ovaa fa za da ppe wi nat si te
edi ni ci na lo kal na ta sa wo up pa va.Ppi toa
od go le wa vaz nost za ZELS bi bi la pod dps -
ka ta i so pa bot ka ta so MLS na ova po le, no
i na za ed ni~ ko to fo ku si pa we na ut vp du va -
we i pe a li zi pa we na kon kpet ni ak tiv nos ti
{to ppo iz le gu va at od iw ple wen ta ci ja ta na
po ve }e za ko ni od va` nost za lo kal na ta sa -
wo up pa va. Za we nik wi nis te pot Oxo ski ja
nag la si pot pe ba ta i od ppo {i pu va we na te -
wi te na ko wu ni ka ci ja i ko op di na ci ja, ka ko
pe zul tat na no vi te od go vop nos ti {to ppo -
iz le gu va at od iw ple wen ta ci ja ta na Za ko -
not za paw no we pen pe gi o na len paz voj i
po ak tiv no vklu ~u va we na op {ti ni te vo Ev -
po in teg pa tiv ni te ppo ce si od as pekt na ko -
pis te we na pped ppis tap ni te fon do vi. Se
paz we ni ja wis le wa i za pod got vu va we na za -
ed ni~ ki do ku went vo koj bi se ppe ci zi pa le
na so ki te na id na ta so pa bot ka {to }e ko -
pes pon di pa at so pe al ni te pot pe bi na cen -
tpal na ta i na lo kal na ta vlast vo
sppo ve du va we to na ut vp de ni te po li ti ki.
Na sped ba ta be {e nag la se no de ka tpe ba da
se is tak nat se u{ te ne paz pe {e ni te ppa {a -
wa, koi se od oso be na va` nost za ZELS, we -
|u koi ppa {a we to za sta tu sot na gpa  de` -
no to zew ji{ te i iz vo pi te na fi nan si pa we
na lo kal na ta sa wo up pa va, no i ppa {a wa ta
od ob las ta na ob pa zo va ni e to wa ni fes ti pa -
ni ppe ku za ~es te ni te od ze wa wa na od del ni
fun kcii na op {ti ni te vo ovaa sfe pa.Na
sos ta no kot se paz go va pa {e i za ppo ja ve ni -
te paz li~ ni sta vo vi vo od nos na pped vi de -
ni te pe {e ni ja po tek stot na Za ko not za
we |u op {tin ska so pa bot ka, {to e vo fa za na
pod go tov ka, so cel da se obez be di pe {e nie
za po e fi kas no iz vp {u va we na fun kci i te
na lo kal na ta sa wo up pa va.

Na ovaa sped ba za we nik wi nis te pot Oxo -
ski, na Ppet se da te lot na ZELS, wu vpa ~i
po da pok za no vi te ppos to pii na ZELS. 

Z
ëvendës ministri i pushtetit lokal, Senad Oxhoski dhe disa përfaqë-
sues të MPL, më gjashtë maj, 2008, erdhën në vizitë në BNJVL, për
herë të parë në hapësirat e objektit të ri - ,,Shtëpia e komunave”.

Zëvendës ministri ishte i pranuar nga kryetari i BNJVL-së, Andrej Petrov,
nënkryetari, Nevzat Bejta dhe drejtori ekzekutiv, Dushica Perishiq. Në
takim u bisedua për format e bashkëpunimit të ardhshëm ndërmjet MPL
dhe BNJVL-së. Kryetari i BNJVL-së përmendi se dy të tretat e komunave
ndodhen në fazën e dytë nga decentralizimi fiskal, ndërkaq përpjekjet e
BNJVL-së janë që të krijohen kushte të volitshme në këtë fazë dhe të kalo-
jnë të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale. Pastaj me interes të madh për
BNJVL-në do ishte mbështetja dhe bashkëpunimi me MPL në këtë fushë,
si dhe në fokusimin e përbashkët të vërtetimit dhe realizimit të aktiviteteve
konkrete që dalin nga implementimi i më shumë ligjeve me rëndësi për
vetëqeverisjen lokale. Zëvendës ministri Oxhoski e përmendi nevojën dhe
nga zgjerimi i temave të komunikimit dhe koordinimit, si rezultat i
përgjegjësive të reja që dalin nga implementimi i Ligjit për zhvillim të
barabartë regjional
dhe përfshirje më
aktive të komunave
në proceset euroin-
tegruese nga as-
pekti i shfrytëzimit
të fondeve para hyr-
jes në BE. U këm-
byen mendime edhe
për hartimin e doku-
mentit të për-
bashkët në të cilin
do të precizoheshin
drejtimet e
bashkëpunimt të
ardhshëm që do të
korespondojnë me
nevojat reale të
pushtetit qendror
dhe lokal në realiz-
imin e politikave të përcaktuara. Në takim ishte theksuar se duhet të për-
menden çështjet akoma të pazgjidhura, të cilat janë me rëndësi të veçantë
për NJVL, ndër të cilat çështja për statusin e tokës ndërtimore dhe
burimet e financimit të vetëqeverisjes lokale, si dhe çështjet nga lëmia e
arsimit e manifestuar nëpërmjet heqjeve të shpeshta të funskioneve të
caktuara të komunave në këtë sferë. Në mbledhje u bisedua edhe për qën-
drimet e ndryshme në lidhje me aktvendimet e parashikuara sipas tekstit
të Ligjit për bashkëpunim ndërkomunal, që është në fazë të përgatitjes, me
qëllim të sigurohet aktvendim për ekzekutim më efikas të funksioneve të
vetëqeverisjes lokale. Në këtë takim zëvendës ministri Oxhoski, Kryetarit
të BNJVL-së, i dhuroi dhuratë për hapësirat e reja të BNJVL-së. 

Za me nik mi nis te rot za 
lo kal na sa mo up ra va vo po se ta na ZELS

Zëvendës ministri i
pushtetit lokal në vizitë
në BNJVL
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Za lo` ba ta na ZELS e si te op {ti ni
do kpa jot na go di na ta da vle zat vo
vto pa ta fa za od fis ksal na ta de -

cen tpa li za ci ja. Vak vi ot stav na i de na
pod dp{ ka od Mi nis teps tvo to za fi nan -
sii, iz ne se no na sos ta no kot {to se od dp -
`a na {es ti waj,  vo ppos to pi i te na ZELS
na koj ppi sus tvu vaa Ppet se da te lot i
pot ppet se da te li te na ZELS, dp ̀ av ni te
sek pe ta pi od ne kol ku wi nis tep stva i
gpa do na ~al ni ci te na 18-te op {ti ni, ~ii
swet ki se se u{ te blo ki pa ni. Od sos ta no -
kot ppo iz le goa  po ve }e zak lu ~o ci. Be {e
do go vo pe no naj doc na do 1 ju li, 2008 go di -
na, da se ut vp di sos toj ba ta so dol go vi te
vo si te op {ti ni po e di ne~ no, so cel vo
pep i o dot naj doc na do 1 sep tew vpi, 2008
go di na, da se ut vp dat kon kpet ni na so ki
za deb lo ki pa we na po go le wi ot del na op -
{ti ni te, po to~ no se ko ja od ovie 18 op -
{ti ni do 1 ju li, do Mi nis teps tvo to za
fi na sii tpe ba da dos ta vi po da to ci za
sos toj ba ta so dol go vi te koi gi iwa, za
dos pe a ni te sud ski pe {e ni ja i za no vi te
tu` bi koi gi o~e ku va.Na sos ta no kot
ZELS ja pod dp ̀ a  za lo` ba ta na Mi nis -
teps tvo to za fi nan sii za do de lu va we na
fi nan si ski bes ka wat ni po zaj wi ci za
ovie op {ti ni, so cel nad wi nu va we na
sos toj bi te i deb lo ki pa we na si te op -
{ti ni do 1 sep tew vpi 2008 go di na. Na
ovoj sos ta nok, po pa di iz ne se ni te ppob -

Z
otimi i BNJVL-së është që të gjitha komunat deri në fund
të vitit të hyjnë në fazën e dytë të decentralizimit. Ky
qëndrim pati mbështetje nga Ministria e financave, e

paraqitur në mbledhjen që u mbajt me gjashtë maj, në
hapësirat e BNJVL-së ku morri pjesë Kryetari dhe nënkryetarët
e BNJVL-së, sekretarët shtetërorë nga disa ministri dhe
kryetarët e 18 komunave, llogarit e të cilave akoma janë të
bllokuara. Nga mbledhja u nxorrën më shumë konkluzione.
Ishte kontraktuar më së voni deri më 1 korrik, 2008, të vërte-
tohet gjendja me borxhet në të gjitha komunat në mënyrë in-
dividuale, me qëllim në periudhën më së voni deri më 1 korrik,
deri te Ministria për financa duhet të dërgon të dhëna për ng-
jarjen me borxhet të cilat i ka, për aktvendimet e arritura
gjyqësore dhe për paditë e reja që i pret. Në mbledhje BNJVL
e mbështeti zotimin e Ministrisë së financave për shpërndar-
jen e huave financiare pa kamatë për këto komuna, me qëllim

kapërcimin e gjendjeve dhe debllokimin e të gjitha komunave
deri më 1 shtator 2008. Në këtë mbledhje, për shkak të prob-
lemeve të paraqitura nga ana e kryetarëve të shumtë, se nuk
munden t’i shfrytëzojnë mjetet nga dotacionet e dedikuara që
arrijnë nga shteti, mu për shkak të llogarive të bllokuara,
BNJVL propozoi të rishikohet mundësia për pagesën e këtyre
dotacioneve nëpërmjet pagesës me cesion. Ishte përmendur
se duhet të vërtetohen keqpërdorimet dhe të ndalohet pagesa
e dyfishtë në bazë të eksproprijimit dhe denacionalizimit, me
çka secila komunë në bashkëpunim me Ministrinë për financa
ose komisionet lokale për denacionalizim duhet të bëjnë kon-
troll rreth ngjarjeve reale. Qëllimi i këtij aktiviteti është të
shmanget pagesa e dyfishtë e mjeteve, ndërsa MF është e për-
gatiur t’i mbulon nëpërmjet denacionalizimit edhe shpenzimet
për eksproprijim. Pastaj BNJVL kërkoi që Ministria e financave
të kryen strukturim të borxheve në bazë të eksproprijimit, të

Deri në fund të vitit – të gjitha komun
në fazën e dytë të decentralizimit fis

Do kra jot na go di na ta - 
si te op {ti ni vo vto ra fa za 
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skal

od fis kal na ta de cen tra li za ci ja 
le wi od stpa na na po go le wi ot bpoj gpa do -
na ~al ni ci, de ka ne wo ̀ at da gi ko pis tat
speds tva ta od na wen ski te do ta cii koi
stig nu va at od dp ̀ a va ta , tok wu po pa di blo  -
ki pa ni te swet ki, ZELS pped lo ̀ i da se ppe -
is pi ta wo` nos ta za pla }a we na ovie
do ta cii ppe ku pla }a we so ce si ja. Be {e is -
tak na to  de ka tpe ba da se ut vp dat zlo u pot -
pe bi te i da se zap pe dvoj na ta nap la ta po
os nov na eks ppop pi ja ci ja i de na ci o na li za -
ci ja, ppi {to  se ko ja op {ti na vo so pa bot ka
so Mi nis teps tvo to za fi nan sii ili lo kal -
ni te ko wi sii za de na ci o na li za ci ja tpe ba
da nap pa vat ppo vep ka oko lu pe al ni te sos -
toj bi. Cel ta na ovaa ak tiv nost e da se iz -
beg ne dvoj no pla }a we na spet stva, a MF e
pod got ve no da gi pok pie ppe ku de na ci o na -
li za ci ja i tpo {o ci te za eks ppop pi a ci ja.
Ppi toa ZELS po ba pa  Mi ni steps tvo to za
fi nan sii da iz vp {i stpuk tu pi pa we na dol -

go vi te po os nov na eks ppop pi ja ci ja, nas ta -
na ti pped 1990 go di na so cel da se ut vp di
vo ~i ja sops tve nost e ob jek tot iz gpa den na
eks ppop pi pa no to zew ji{ te. Vo sog las nost
so ppob le wi te is ka ̀ a ni od po ve }e to op -
{ti ni so blo ki pa ni swet ki, MF iz ne se de -
ka }e se za la ga da se pped lo ̀ i iz we na na
Za ko not za ste ~aj, a so cel obez be du va we
wi ni wal ni spet stva za nop wal na pa bo ta na
op {ti ni te. Sog las no ba pa wa ta na ZELS,
do go vo pe no e MF da gi ppev ze we iz got vu va -
wa ta na we to do lo gi i te za pas ppe del ba na
spet stva od paz ni vla di ni fon do vi, vo do -
vod i ka na li za ci ja, uli ci i pa ti{ ta i sli~ -
no i is ti te da gi dos ta vi na uvid i
wis le we vo ZELS. Na kpa jot be {e do go vo pe -
no sled ni ot sos ta nok na Ko wi si ja ta za sle -
de we na ppo ce sot na fis kal na de cen tpa -
li za ci ja da se odp ̀ i kon spe di na ta na ju -
ni.

ndodhura para vitit 1990 me
qëllim të vërteton në pronësi të
kujt është objekti i ndërtuar në
tokën eksproprijuese. Në pa-
jtueshmëri me problemet e
përmendura nga më shumë ko-
muna me llogari të bllokuara,
MF shprehu se zotohet të
propozohet ndryshimi i Ligjit
për falimentim, dhe me qëllim
sigurimin e mjeteve minimale
për punë normale të komu-
nave. Konform kërkesave të BNJVL-së, është dakorduar që MF
t’i ndërmerr përgatitjet e metodologjisë për shpërndarjen e
mjeteve nga fonde të ndryshme qeveritare, ujësjellës dhe
kanalizim, rrugë dhe të njëjtat t’i dërgon në rishikim dhe

mendim në BNJVL. Në fund ishte dakorduar që mbledhja e
ardhshme e Komisionit për vëzhgimin e procesit të decen-
tralizimit fiskal të mbahet kah mesi i muajit qershor.
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Za ed ni ca ta na edi ni ci te na lo kal na ta sa wo up pa va
na R. Ma ke do ni ja –ZELS na 12 i 13 waj, vo xo tel „Epi -
nal“ - Bi to la, op ga ni zi pa {e se wi nap za no vi na pi

od po go lew bpoj na ci o nal ni i lo kal ni we di u wi vo zew ja -
va, na te wa  „Ob pa zo va ni e to vo lo kal na ta sa wo up pa va,
ppob le wi i ppe diz vi ci“. Cel ta na ovoj se wi nap be {e
ppet stav ni ci te od we di u wi te pop pe ciz no da se za poz na -
at so in ge pen ci i te i nad le` nos ti te {to gi do bi ja op -
{ti ni te vo ob las ta na ob pa zo va ni e to vo ppo ce sot na
de cen tpa li za ci ja ta na vlas ta. Se dis ku ti pa {e za ppob -
le wi te i ppe diz vi ci te so koi se
so o ~i ja op {ti ni te po ppe ze wa we -
to na nad le` nos ta, no bea is tak na -
ti i po zi tiv ni te dos tig nu va wa i
is ku stva {to gi do ne se de cen tpa -
li za ci ja ta na ova po le. Se wi na pot
go ot vo pi gpa do na ~al ni kot na Op -
{ti na Bi to la, Vla di wip Ta le ski,
koj uka ̀ a de ka op {ti ni te u{ te na
stap tot na de cen tpa li za ci ja ta se
so o ~i ja so wno gu po wal ku ppe fp le -
ni sped stva od is ti o pis ki te tpo -
{o ci, no so za lo` ba na ZELS,
speds  tva ta za ob pa zo va nie  {to go
za fa }a at cen tpal ni ot bu xet pos -
te pe no se zgo le wu va at.Toj is to ta -

Ne pos red no to za poz na va we so prob le mi te-
us lov za ob jek tiv no in for mi ra we

Njohja direkte me problemet-
kusht për informim objektiv

ka is tak na de ka i sa wi te oop {ti ni se ga sops tve ni ci
na u~i li{ ni te ob jek ti, so do wa }in sko pa bo te we, us pe -
jaa do ne ka de da ja na do wes tat po ve }e de ce nis ka ta {te -
ta i da pe kosn spu i pa at po ve }e u~i li {a koi gi za tek naa
vo pe ~i si pu i ni pa na sos toj ba. Za sa wa ta Aso ci ja ci ja,
za ZELS i za nej zi na ta ulo ga go ve pe {e iz vp{ ni ot di -
pek top Du {i ca Pep i {i}. Do de ka   za ak tu el ni te slu ~u -
va wa vo ob pa zo va ni e to, za pe la ci i te so Mi  nis tep-
s tvo to za ob pa zo va nie, za pot pe ba ta od od pe de ni za kon -
ski iz we ni i za sta vo i te na ZELS za paz pe {u va we na od -

B
ashkësia e njësive të vetëqev-
erisjes lokale të R. së Maqe-
donisë – BNJVL më 12 dhe 13

maj, në hotelin ,,Epinal,, - Manastir,
organizoi seminar për gazetarë nga
më shumë media nacionale dhe
lokale në vend, me temë ,,Arsimi në
vetëqeverisjen lokale, probleme dhe
sfida,,. Qëllimi i këtij seminari ishte që
përfaqësuesit nga mediat në mënyrë më precize të njofto-
hen me ingerencat dhe kompetencat që i morrën komunat
në fushën e arsimit në procesin e decentralizimit të
pushtetit. U diskutua për problemet dhe sfidat me të cilat u
ballafaquan komunat pas marrjes së kompetencës, por ishin
të theksuara edhe arritjet pozitive dhe eksperienca që i solli
decentralizimi në këtë fushë. Seminarin e hapi kryetari i Ko-
munës së Manastirit, Vlladimir Taleski, i cili theksoi se ko-
munat që nga fillimi i decentralizimit u ballafaquan me më
pak mjete të transferuara nga shpenzimet historike, por me

përpjekjet e BNJVL-së, mjetet për arsim që e përfshijnë bux-
hetin qendror gradualisht u zmadhuan. Ai gjithashtu thek-
soi se edhe vetë komunat tashmë pronarë të objekteve
shkollore, me punë shtëpiake, arritën deri diku t’a kompen-
sojnë dëmin disa shekullor dhe të rindërtojnë më shumë
shkolla që i gjetën në gjendje pothuajse të ruinuar. Për vetë
Asociacionin, për BNJVL-në dhe për rolin e saj diskutoi drej-
tori ekzekutiv Dushica Perishiq. Përderisa për gjendjet ak-
tuale në arsim, për relacionet me Ministrinë për arsim, për
nevojën nga ndryshime të caktuara ligjore dhe për qën-
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pe de ni ppob le wi, go vo pe {e gpa do na ~al ni~ ka ta Lef ki -
ja La ̀ o ska, ppet se da tel na Ko wi si ja ta za ob pa zo va nie
na ZELS. So kon kpet ni ppi we pi i is ku stva od sppo ve du -
va we to na ovaa nad le` nost ja na do pol nu vaa gpa do na ~al -
ni ci te \op |e Ma nu {ev, gpa do na ~al nik na Op {ti na
Bo si lo vo i pot ppet se da tel na Ko wi si ja ta i Slav ko Ve -
lev ski, gpa do na ~al nik na Op {ti na Mo gi la. Vo paz pe {u -
va we to na od pe de ni di le wi koi gi iz ne soa no vi na pi te
iw po wa gaa i ob jas nu vaa ne kol ku ppet stav ni ci od od de -
le ni ja ta za ob pa zo va nie ppi op {ti ni te, koi na ed no se i
~le no vi na tex ni~ ka ta gpu pa na Ko wi si ja ta za ob pa zo va -
nie ppi ZELS.  Pos led ni ot den be {e op ga ni zi pa na i za -
ed ni~ ka sped ba na no vi na pi te so li ca ta za od no si so
jav nost ppi op {ti ni te, ppi {to se paz vi ja in te pe sen paz -
go vop za pot pe ba ta na po wa li te op {ti ni da gi ppe zen ti -
pa at ppob le wi te so koi se so o ~u va at  vo niv ni te
op {ti ni pped po {i po ka ta jav nost vo zew ja ta. Dvod nev -
ni ot se wi nap za vp {i so po zi tiv ni kpi ti ki od stpa na na
ppi sut ni te ppet stav ni ci od we di u wi te, koi is tak naa
de ka se za do vol ni od vos pos ta vu va we to na vak vi ot na -
~in na so pa bot ka i paz jas nu va we na od ped ni ne do vol no
paz jas ne ti ppa {a wa od ob pa zo va ni e to. Ppi toa tie iz -
pa zi ja za do vol stvo {to vak vi te ne pos ped ni sped bi }e iw
ovoz wo ̀ at da os tva pat ne pos pe den kon takt so go lew bpoj
op {ti ni i da obez be dat {to po ob jek tiv no i po nav pe we -
no ppe ne su va we na in fop wa ci i te pped  gpa |a ni te.

drimet e BNJVL-së për zgjidhjen e disa problemeve të cak-
tuara, diskutoi kryetarja Lefkija Gazhoska, kryetare e Komi-
sionit për arsim pranë BNJVL-së. Me shembuj konkret dhe
eksperienca nga implementimi i kësaj kompetence e plotë-
suan kryetarët Gjorgje Manushev, kryetar i Komunës së
Bosillovës dhe nënkryetar i Komisionit dhe Sllavko Velevski,
kryetar i Komunës së Mogillës. Në zgjidhjen e dilemave të
caktuara që i paraqitën gazetarët ju ndihmuan dhe sqaruan
disa përfaqësues nga sekcioni për arsim pranë komunave, të
cilët njëheri janë edhe anëtarë të grupit teknik të Komisionit
për arsim pranë BNJVL-së. Dita e fundit ishte e organizuar
dhe me takim të përbashkët të gazetarëve me personat për
marrëdhënie me publikun pranë komunave, me çka u zhvil-
lua bisedë interesante për nevojën e komunave më të vogla
t’i prezantojnë problemet me të cilat ballafaqohen në ko-
munat e tyre para audiencës më të gjërë në vend. Seminari
dyditorë përfundoi me kritika pozitive nga ana e pjesëmar-
rësve të pranishëm nga mediat, të cilët theksuan se janë të
kënaqur nga vedosja e këtij lloj bashkëpunimi dhe sqarimi i
pyetjeve të pakuptuara nga lëmia e arsimit. Pastaj ata sh-
prehën kënaqësi që këto takime direkte do t’ju mundësojnë
të realizojnë kontakt direkt me numër të madh komunash
dhe të sigurojnë bartje sa më objektive dhe në kohë të duhur
të informatave para qytetarëve. 

Za ed ni ca ta na edi ni ci te na lo kal na ta sa wo up -
pa va na Re pub li ka Ma ke do ni ja –ZELS na 13 i 14
waj, vo xo tel „Epi nal” - Bi to la, op ga ni zi pa Ra -

bo til ni ca za li ca ta za od no si so jav nost vo op {ti -
ni te i za onie vpa bo te ni vo op {ti ni te na koi iw e
do ve pe na ob vps ka ta da ko wu ni ci pa at so we di u wi te i
jav nos ta vo niv na ta spe di na. Vsu{ nost, kon kpa jot na
wi na ta ta go di na, vo op ga ni za ci ja na ZELS be {e ut -
vp de na ba za na po da to ci na vak vi li ca po op {ti ni -
te a po ta be {e fop wi pa na Mpe ̀ a na PR na op {ti ni te
ppi ZELS, Os nov na ta ak tiv nos ta na Mpe ̀ a ta e paz -
vi va we i ppod la bo ~u va we na we |u seb na ta in fop wi -
pa nost na op {ti ni te za svo i te ak tiv nos ti, oso be no
za dob pi te ppak si, no is tov pe we no i po go le wo in fop -
wi pa we za ak tiv nos ti, nas ta ni, ppob le wi, dos tig nu -
va wa we |u ZELS i op {ti ni te. Mpe ̀ a ta bpoi oko lu
30-ti na ~le no vi, ppet stav ni ci od op {ti ni te za od -
no si so jav nost ili li ca koi ja vp {at ovaa dej nost,
no taa e se go ga{ ot vo pe na za no vi ~le no vi. Na pa bo -

til ni ca ta vo Bi to la ~le no vi te na Mpe ̀ a ta na po -
~e to kot iwaa sped ba so no vi na pi koi sle dat
ob pa zo va nie od na ci o nal ni te i lo kal ni te we di u wi
vo zew ja va.Bea vos pos ta ve ni kon tak ti i se pa vi dis -
ku si ja za pot pe ba ta od po go le wo ppi su stvo vo we di -
u wi te na si te op {ti ni, ne sa wo na skop ski te.
Ppet stav ni ci te na op {ti ni te nag la si ja de ka tpe ba
da se na pu{ ti se ga pos to e~ ko to we di uw sko ppa vi lo,
„sa wo lo {a ta vest e dob pa vest” bi dej }i vo  op {ti ni -
te iwa go lew bpoj na ppi we pi na dob pi ppak si, koi na -

Ak tiv nos ti na 
Mre ̀ a ta na PR na

op {ti ni te
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vis ti na zas lu ̀ u va at da bi dat ppe zen ti pa ni pped ce lo -
kup na ta jav nost vo zew ja va. 

^le no vi te na Mpe ̀ a ta iz bpaa i po tes no Ra bot no te -
lo sos ta ve no od po dvaj ca ppet stav ni ci od si te osuw pe -
gi o ni i ppet se da tel na Mpe ̀ a ta. Se dis ku ti pa {e za
na ta wo{ ni ot na ~in na pa bo ta na Mpe ̀ a ta i za pot pe -
bi te na li ca ta za od no si so jav nost i za jak nu va we to na
niv ni te ka pa ci te ti. Dis ku si ja ta ode {e vo ppa vec ka ko
da se nad wi ne, od nos no {to tpe ba da se ppe ze we opo na -
ta wu so cel da se ub la ̀ i paz li~ na ta stpu~ na i ppak ti~ -
na pod got ve nost na ~le no vi te. Tok wu vo ovoj ppa vec na
ovaa i na sled ni te tpi pa bo til ni ci se pped vi du va os -
ven paz we na na is ku stva, idei, ppe zen ti pa we na no vi in -
fop wa cii, ~le no vi te da do bi jat i od pe de na obu ka od
stpu~ ni li ca. Na ovaa pa bo til ni ca ppi sut ni te gi ppos -
le di ja ppe da va wa ta od w-p Pat pi ce Ko ep pep (wa gis tep
po od no si so jav nost, po pa ne {en di pek top na sek to pot
za od no si so jav nost na Na ci o nal na ta bib li o te ka vo
Taw pa,Flo pi da, wo wen tno vo lon tep na Mi po ven kop pus
vo Op {ti na Bi to la. Taa go vo pe {e na te wi te: „Is to pi -
ski ppeg led za PR ka ko na u ka i wes to to na ovaa gpan ka
de nes” i „De fi ni pa we na PR-ot i ino va tiv ni fop wi na
ppe zen ta ci ja na ak tiv nos ti te na PR vo in sti tu ci i te”.

Aktivitetet e Rrjetit
të PR të komunave

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Repub-
likës së Maqedonisë – BNJVL më 13 dhe 14 maj, në hotelin
,,Epinal,, - Manastir, organizoi Punëtori për personat për
marrëdhënie me publikun në komuna dhe për ata të punë-
suar në komuna të cilëve ju është dhënë detyrimi të komu-
nikojnë me mediat dhe publikun në mjedisin e vet. Në të
vërtetë, kah fundi i vitit të kaluar, në organizim të BNJVL-së
ishte vërtetuar baza e të dhënave të këtyre personave nëpër
komuna dhe pastaj ishte formuar Rrjeti i PR të komunave
pranë BNJVL-së. Aktiviteti themelor i Rrjetit është zhvillimi
dhe thellimi i informimit të ndërsjellë të komunave për ak-
tivitetet e tyre, veçanërisht për praktikat e mira, por njëko-
hësisht edhe informim më të madh për aktivitete, ngjarje,
probleme, arritje ndërmjet BNJVL-së dhe komunave. Rrjeti
numëron rreth 30 anëtarë, përfaqësues nga komunat për
marrëdhënie me publikun ose persona që e kryejnë këtë
veprimtari. Në punëtorinë në Manastir anëtarët e Rrjetit në
fillim kanë pasur takim me gazetarë të cilët përcjellin arsim
nga mediat nacionale dhe lokale në vend. Ishin vendosur
kontakte dhe u bë diskutim për nevojën e pranisë më të
madhe në mediat e të gjitha komunave, jo vetëm në ato të
Shkupit. Përfaqësuesit e komunave përmendën se duhet të
largohet tani e drejta ekzistuese mediatike ,,vetëm lajmi i
keq është lajm i mirë,, sepse në komuna ka shembuj të
shumtë të praktikave të mira, të cilat me të vërtetë merito-
jnë të prezantohen para publikut gjithpërfshirës në vend. 

Anëtarët e Rrjetit zgjodhën edhe Trup më të ngushtë
punues i përbërë nga dy përfaqësues nga të gjitha tetë
regjione dhe kryetar të Rrjetit. U diskutua për mënyrën e

mëtejshme të punës së Rrjetit dhe për
nevojat e personave për marrëdhënie me
publikun dhe përforcimin e kapaciteteve të
tyre. Diskutimi shkoi në drejtim se si të
tejkalohet, respektivisht çka duhet të
ndërmeret mëtutje me qëllim që të për-
mirësohet dallimi i përgatitjes profesionale
dhe praktike. Mu në këtë drejtim në këtë
dhe në tre punëtoritë vijuese parashikohet
përveç këmbimit të eksperiencave, ideve,
prezantimit të informacioneve të reja, anë-
tarët të marrin edhe trajnim përkatës nga
persona profesional. Në këtë punëtori
pjesëmarrësit ndoqën ligjeratat e m-r.
Patrice Koerper (magjistër për marrëdhënie
me publikun, ish drejtor i sektorit për mar-
rëdhënie me publikun në Bibliotekën Kom-
bëtare në Tampa, Floridë, momentalisht
vullnetar në Korpusin paqësor në komunën
e Manastirit. Ajo diskutoi në temat: ,,Shikim
historik për PR si shkencë dhe vendi i kësaj
dege sot,, dhe ,,Definimi i PR dhe forma in-
ovative të prezantimit të aktiviteteve të PR
në institucione,,
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� Fun kci o ne pot pos toi za pa di gpa |a ni te i pa bo ti za niv no dob po – gpa |a ni te ne pos to jat za -
pa di fun kci o ne pot i ne pa bo tat za ne go

� Fun kci o ne pot ne se gop dee so svo ja ta fun kci ja, tu ku so ppi do ne sot za po dob pu va we to na
`i vo tot na gpa |a ni te i pa bo ta ta na op {ti na ta

� Fun kci o ne pot ne wo ̀ e da si doz vo li da iw go ppa vi na gpa |a ni te ona {to ne bi sa kal ne wu
ka ko gpa |a nin da wu bi de sto pe no

� Fun kci o ne pot e iz bpan od gpa |a ni te da gi zas ta pu va, da wu slu ̀ i na jav ni ot in te pes i za toa
iw od go va pa pp vens tve no i naj wno gu na niv

� Fun kci o ne pot, so iz bo pot do bi va ppa vo i ob vp ska da gi pe {a va ppob le wi te na gpa |a ni te a
ne sops tve ni te, se wej ni te ili pap tis ki te

� Fun kci o ne pot e dol ̀ en da se od ne su va od go vop no kon op {tin ski ot iwot i ug led i da gi {ti -
ti du pi i po ve }e od svo ja ta sops tve nost i ug led

� Fun kci o ne pot ja vp {i svo ja ta pa bo ta jav no i ne swee da ppik pi va slu` be ni in fop wa cii koi
ne se so ppo pis ppog la se ni za do vep li vi

� Fun kci o ne pot koj ne pa bo ti sog las no za ko ni te, ak ti te na op {ti na ta i eti~ ki ot ko des, ne
zas lu ̀ u va da bi de ppet stav nik na gpa |a ni te

� Fun kci o ne pot wo pa da e dos ta pen za we di u wi te, gpa |a ni te i niv ni te zdpu ̀ e ni ja za se koj as -
pekt na svo ja ta pa bo ta vo op {ti na ta

� Fun kci o ne pot e dol ̀ en da se od ne su va ko pek tno i ppo fe si o nal no kon si te gpa |a ni, vpa bo -
te ni te vo op {ti na ta i dpu gi te fun kci o ne pi

Pro ekt na ZELS i UNDP 

So ve ti te na po ve }e od 50 op {ti ni vo ce la va zem ja, do maj ovaa
go di na go  pri fa ti ja  Eti~ ki ot ko deks za lo kal ni te 
fun kci o ne ri, koj so dr ̀ i po ve }e na ~e la na od ne su va we, 
me |u koi:

Ko dek sot be {e iz pa bo ten vpz os no va na we |u na pod no ppi fa te ni te ppak ti ki i stan -
dap di i eti~ ki ot ko deks za lo kal ni fun kci o ne pi ppi So ve tot na Ev po pa, a vo sog las -
nost so po seb nos ti te i  ka pak te pis ti ki te na ELS vo Re pub li ka Ma ke do ni ja. Eti~ ki ot
Ko deks be {e ppi fa ten od stpa na na Yp pav ni ot Od bop na ZELS ka ko ofi ci ja len do ku -
went so ppe po pa ka is ti ot da bi de ppi fa ten i us vo en od stpa na na so ve ti te na si te
op {ti ni. Be {e iz pa bo te na i bpo {u pa za ppo wo ci ja na eti~ ki ot ko deks ka de {to bea
pub li ku va ni na ~e la ta na Eti~ ki ot Ko deks i  be {e is pe ~a te na  na wa ke don ski, al ban -
ski i an gli ski ja zik i pas ppe de le na po op {ti ni te. YNDP vo so pa bot ka so ZELS i op {ti -
ni te op ga ni zi pa {e po ve }e od 10 nas ta ni (jav ni de ba ti, tp ka lez ni wa si) za ppo wo ci ja na
Eti~ ki ot Ko deks na pe gi o nal no i lo kal no ni vo, nas ta ni koi {to }e ppo dol ̀ at i vo te -
kot na  go di na va. Se o~e ku va do kpa jot na 2008 go di na Ko dek sot da bi de us vo en od si -
te op {tin ski so ve ti vo Ma ke do ni ja. Ak tiv nos ti te oko lu soz da va we to na Eti~ ki ot
Ko deks za lo kal ni te fun kci o ne pi e vo sklop na ppo ek tot “Bop ba ppo tiv ko pup ci ja ta
za po dob po up pa vu va we”, koj {to e fi nan si pan od Kpals tvo to Nop ve{ ka, a iw ple wen ti -
pan od stpa na na YNDP vo so pa bot ka so ZELS.
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� Funksionari ekziston për shkak të qytetarëve dhe punon për të mirën e tyre – qytetarët nuk ekzis-
tojnë për shkak të funksionarit dhe nuk punojnë për të

� Funksionari nuk mburret me funksionin e vet, por me kontributin për përmirësimin e jetesës së
qytetarëve dhe punën e komunës. 

� Funksionari nuk duhet të lejon t’ua bëjë qytetarëve atë çka ai nuk do të dëshironte si qytetarë t’ja
bënin.  

� Funksionari është i zgjedhur nga qytetarët për t’i mbështetur, t’i shërben interesit publik dhe për
atë ju përgjigjet më së pari dhe më së shumti atyre 

� Funksionari, me zgjedhjen fiton të drejtë dhe detyrim t’i zgjidh problemet e qytetarëve dhe jo ato
personale, familjare ose partiake 

� Funksionari është i detyruar të sillet me përgjegjësi kah prona komunale dhe t’i mbron edhe më
shumë se autoriteti dhe pronësia e vet

� Funksionari e kryen punën e vet publikisht dhe nuk lejohet të fsheh informacione zyrtare të cilat
nuk janë me rregull të shpallur si të  besueshme 

� Funksionari që nuk punon konform ligjeve, akteve të komunës dhe kodeksit etik, nuk meriton të
jetë përfaqësues i qytetarëve. 

� Funksionari duhet të jetë i afrueshëm për mediat, qytetarët dhe shoqatat e tyre për secilin aspekt
në punën e tij në komunë 

� Funksionari është i detyruar të sillet korekt dhe profesionalisht ndaj të gjithë qytetarëve, të punë-
suarit në komunë dhe funksionarët tjerë 

Projekt i BNJVL-së dhe UNDP

Këshilltarët e më shumë se 50 komunave në gjithë vendin, deri në
maj të këtij viti e pranuan Kodeksin Etik për funksionarët lokal, i
cili përmban më shumë parime të sjelljes, ndër të cilat:

Këto janë parimet themelore të nxjerra nga Kodeksi Etik i funksionarëve
lokal, që deri në fund të vitit 2007 ishte i pranuar nga Këshillet e më shumë
se 40 komuna nga i gjithë vendi. Kodeksi ishte i përpliuar në bazë të prak-
tikave dhe standardeve të pranuara ndërkombëtare dhe kodeksit etik për funk-
sionar lokal pranë Këshillit të Europës, dhe në pajtueshmëri me veçoritë dhe
karakteristikat e NJVL në Republikën e Maqedonisë. Kodeksi Etik ishte botuar
në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze dhe i shpërndarë nëpër komuna.
Ishte përpiluar edhe broshurë për promovimin e kodeksit etik ku ishin të pub-
likuara parimet e Kodeksit Etik. UNDP në bashkëpunim me BNJVL dhe komu-
nat organizoi më shumë se 10 ngjarje (debate publike, tryeza) për promovimin
e Kodeksit Etik në nivel regjional dhe lokal, që do të vazhdon deri në fund të
vitit 2008, ku pritet Kodeksi të jetë i aprovuar nga të gjitha këshillet komunale. 

Krijimi i Kodeksit Etik për funksionarët lokal është në kuadër të projektit
“Luftë kundër korrupcionit për menaxhim më të mire”, që është i financuar
nga Mbretëria Norvegjeze, dhe i implementuar nga ana e UNDP-së në
bashkëpunim me BNJVL-në.
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Gran to vi  na OB SE 
za me |u op {tin ska 
so ra bot ka 

Na 15 waj 2008 go di na, vo so pa bot ka so ZELS i Mi nis teps tvo -
to za lo kal na sa wo up pa va, Nab qu du va~ ka ta wi si ja na OB SE vo
Skop je ob ja vi ot vo pen po vik do op {ti ni te da ap li ci pa at za
gpan to vi na we ne ti za pod dp{ ka na ppo ek ti koi iwa at za cel we -
|u op {tin ska so pa bot ka. Pos to jat po ve }e ppi ~i ni po pa di koi
Mi si ja ta na OB SE se pe {i da iw iz le ze vo ppes pet na op {ti ni -
te i fi nan si ski da pod dp ̀ i ini ci ja ti vi za we |u op {tin ska
so pa bot ka. 

Ppo ce sot na de cen tpa li za ci ja gi zgo le wi nad le` nos ti te
vo ist obew za si te op {ti ni ppi {to wno gu od niv se paz li -
ku va at po svo ja ta go le wi na i ad wi nis tpa ti ven ka pa ci tet.
Is to ta ka, spo ped An ke ta ta za ppo ce sot na de cen tpa li za ci -
ja {to Mi si ja ta na OB SE je sppo ve de vo 2006 i 2007 go di -
na, we |u op {tin ska ta so pa bot ka se po ka ̀ a ka ko ko pi sen
na ~in za spo de lu va we na kad pov ski ot ka pa ci tet, oso be no
kaj wa li te i pu pal ni te op {ti ni. Spo ped An ke ta ta, ppe do -
wi nat na ta fop wa na we |u op {tin ska so pa bot ka, se za ed -
ni~ ki ad wi nis tpa tiv ni us lu gi, ppu ̀ a we na us lu gi,
zad ni~ ka ad wi nis tpa ci ja i za ed ni~ ko pla ni pa we za paz -
voj i wo ̀ e da se zak lu ~i de ka we |u op {tin ska ta e ve }e
ppi sut na kaj op {ti ni te oso be no vo de lot na vp {e we na
ad wi nis tpa tiv ni nad le` nos ti (da no ci, in spek ci ja). 

Iwaj }i gi vo pped vid vak vi te ini ci ja ti vi, Mi si ja ta
na OB SE ppo ce ni de ka pos toi pot pe ba da se iz le ze vo
ppes pet na op {ti ni te i fi nan si ski da iw se po wog ne
da ja pe a li zi pa at we |u op {tin ska ta so pa bot ka. Me |u -
op {tin ska ta so pa bot ka e ins tpu went so {i pok obew
na wo` nos ti i za toa od op {ti ni te se o~e ku va da ap -
li ci pa at i da ja is ko pis tat ovaa wo` nost za fi nan -
si ska po wo{. 

Me |u dpu go to, gpan to vi te ppu ̀ a at wo` nost op -
{ti ni te ppe ku we |u op {tin ska so pa bot ka da soz da -
dat os no va i pep spek ti va za kva li ten tno i
is plat li vo za ed ni~ ko ppu ̀ a we na us lu gi vo id -
ni na. Za toa, in ci ja ti vi te {to op {ti ni te }e gi
dos ta vu va at  do OB SE tpe ba da iwa at vo pped vid
de ka gpan to vi te pod dp ̀ u va at no vi ini ci ja ti vi
za we |u op {tin ska so pa bot ka ppe ku koi bi se vos -
pos ta vi la in sti tu ci o nal na os no va za id na so -
pa bot ka, ka ko i na do pol nu va we ili
ppo dol ̀ u va we na ve }e pos to e~ ki fop wi na we -
|u op {tin ska so pa bot ka.

Vkup ni ot iz nos na pped vi de ni te sped stva
e 60.000 Ev pa a doz vo le ni ot iz nos na gpan -
tot e 20.000 Ev pa. Op {ti ni te {to ap li ci -
pa at tpe ba da u~es tvu va at so sops tve ni
sped stva vo vi si na od 20% od iz no sot na
gpan tot.  

Ppog pa wa te e pped vi de na da tpae do de -
kew vpi 2008 a og la sot za ap li ci pa we }e
bi de ot vo pen do 30 ju ni 2008. 

Programi i OSBE-së
për bashkëpunim

ndër-komunal

Në 15 maj të vitit 2008, në bashkëpunim
me BNJVL-në dhe Ministrinë për vetëqev-
erisje lokale, Misioni Vëzhgues i OSBE-së
në Shkup shpalli thirrje të hapur deri te ko-
munat për të aplikuar për ndihmë finan-
ciare të caktuar për përkrahje të projekteve
qëllimi i të cilëve është bashkëpunimi ndër-
komunal. Ekzistojnë arsye të shumta për
shkak të cilëve Misioni i OSBE-së vendosi t’ju
ndihmojë komunave dhe financiarisht të
përkrahë nisma për bashkëpunim ndër-komu-
nal. 
Procesi i decentralizimit i zmadhojë kompeten-
cat në volum të njëjtë për të gjitha komunat, ku
shumë nga to dalloheshin për nga madhësia e
tyre dhe kapacitetit administrues. Gjithashtu,
sipas sondazhit për procesin e decentralizimit të
cilin Misioni i OSBE-së e realizoi në vitin 2006 dhe
2007, bashkëpunimi komunal u tregua si një
mënyrë e dobishme për ndarje të kapacitetit
kadrovik, veçanërisht në komunat e vogla dhe ru-
rale. Sipas sondazhit, format predominante të
bashkëpunimit ndër-komunal, janë shërbimet e për-
bashkëta administrative, mundësimi i shërbimeve,
administrim dhe planifikim i përbashkët për zhvillim
dhe mund të përfundohet se bashkëpunimi ndër-ko-
munal është më prezentë në komunat, veçanërisht në
pjesën e kryerjes së kompetencave administrative
(tatime, inspektime). 
Duke i pasur parasysh këto nisma, Misioni i OSBE-së
vlerëson se ekziston nevojë t’ju ndihmohet komunave
dhe t’ju ndihmohet financiarisht ta realizojnë
bashkëpunimin ndër-komunal. Bashkëpunimi ndër-ko-
munal është instrument me volum të gjerë dhe për atë
shkak pritet që komunat të aplikojnë dhe ta shfrytëzojnë
këtë mundësi për ndihmë financiare. 
Ndër të tjerave, ndihmat financiare mundësojnë që komu-
nat nëpërmjet bashkëpunimit ndër-komunal të krijojnë bazë
dhe perspektivë për dhënie të shërbimeve në mënyrë kual-
itative dhe të volitshme në të ardhmen. Prandaj, nismat që
komunat do t’i dërgojnë në OSBE duhet të kenë parasysh se
ndihmat financiare përkrahin nisma të reja për bashkëpunim
ndër-komunal nëpërmjet të cilave do të vendoset bazë insti-
tucionale për bashkëpunim të ardhshëm, si dhe plotësim apo
vazhdim i formave ekzistuese të bashkëpunimit ndër-komunal. 
Shuma e përgjithshme e mjeteve të parapara është 60.000
Euro, kurse shuma e lejuar e ndihmës financiare është 20.000
Euro. Komunat të cilat do të aplikojnë, duhet të marrin pjesë me
mjete personale në lartësi prej 20% nga shuma e ndihmës fi-
nanciare.  
Programi parashihet të zgjasë deri në dhjetor të vitit 2008, kurse
afati i fundit për aplikim është deri në 30 qershor 2008. 
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Ppog pa wa ta za so bi pa we i pe cik li pa we
na plas ti ~en ot pad na YSA ID vklu ~i
no vi op {ti ni koi }e bi dat pod dp ̀ a ni

vo ppev ze we ni te ak tiv nos ti za pe cik li pa we
na plas ti ka ta, so cel  na wa lu va we na ot pa -
dot,  oso be no na ovoj vid na {te ten ot pad i
is tov pe we no ovoz wo ̀ u va we na po go le wa za{ -
ti ta i za ~u vu va we na `i vot na ta spe di na.
Sta nu va zbop za op {ti ni te Ppi lep, Ox pid,
Ki ~e vo, a vo Lpa dot Skop je, se vklu ~e ni op -
{ti ni te Cen tap, Ae pod pow, Bu tel, La zi Ba -
ba, \op ~e Pet pov, Ki se la Vo da, ^a ip i [u to
Opi za pi. Ppo ek tot }e se sppo ve du va i vo  po -
ve }e edi ni ci na lo kal na sa wo up pa va  koi we -
|u seb no paz vi ja so pa bot ka na ova po le  i se
gpu pi paa vo gpu pa od po ne kol ku op {ti ni za -
ed no, ka ko {to se Va si le vo, Bo si lo vo, No vo
Se lo i Ra do vi{, po toa Ku wa no vo so Sta po Na -
go pi ~a ne, za ed no }e so pa bo tu va at Ne go ti no,
De wip Ka pi ja i Ro so wan; Sa paj so @e li no; Te -
ap ce so Bp ve ni ca, ka ko i op {ti ni te Cen tap
@u pa so Mav po vo -Ros tu {e.  

Ppe ku fi nan sis ka ta pod dp{ ka na ppo ek -
tot, op {ti ni te }e iwa at wo` nos ti da gi po -
dob pat pos to e~ ki te us lo vi i da soz da dat
we xa niz wi za so bi pa we, ba li pa we, tpan spop -
ti pa we, se ~e we, ppo ce si pa we, tp gu va we i
ppo da` ba na PET pe cik li pa~ ki ot pad. Vo fo -
ku sot na ppo ek tot e vos pos ta vu va we wpe ̀ a i
vklu ~u va we na si te pap tne pi vo ppo ce sot na
na wa lu va we na ot pa dot. 

Ppo ek tot e na so ~en i kon obez be du va we
po vi so ka vped nost na pa za pot na PET pe cik -
li pa we, po di ga we na jav na ta svest za va` nos -
ta i pot pe ba ta od pe cik li pa we na plas ti ka
i na za{ ti ta na ̀ i vot na ta spe di na i za ~u vu -
va we na ppi pod ni te pe sup si. 

Ppo ek tot, pped se, iwa na we pa da gi zac -
vps ti ak tiv nos ti te po vp za ni so so bi pa we i
pe cik li pa we na plas ti ka i is ti te da gi ppo -
{i pi vo dpu gi de lo vi od dp ̀ a va ta. Vo de~ ka -
ta ide ja e da se is tak ne va` nos ta na ovoj
ppo ces vo kon tekst na za{ ti ta ta na `i vot -
na ta spe di na za op {ti na ta, a ko ja ppe ku ppog -
pa wi te za pe cik li pa we plas ti ka bi gi
vklu ~i la i si te za seg na ti stpa ni vo Ma ke do -
ni ja.

Na ovaa fa za i ppet xo de {e ppet xod no
sppo ve de ni ot pi lot ppo ekt, vo koj bea vklu -
~e ni ~e ti pi op {ti ni: Ko ~a ni, Kap po{, Los -
ti vap i Stpu wi ca. 

USA ID pro ekt

Aktiv nos ti te za 
re cik li ra we na
plas ti ka ta }e se
spro ve du va at vo 
po go lem broj 
op {ti ni

P
rogrami për mbledhjen dhe reciklimin e
mbeturinave plastike të USAID inkuadroi
komuna të reja të cilat do të jenë të për -

kra hura në aktivitetet e ndërmara për recik-
limin e plastikës, me qëllim zvogëlimin e
mbe turinave, veçanërisht këtij lloji të mbetu -
ri nave të dëmshme dhe njëkohësisht mu n dë -
sin e mbrojtjes më të madhe dhe ruajtjen e
mjedisit jetësor. Bëhet fjalë për komunat Pri -
lep, Ohër, Kërçovë, ndërkaq në Qytetin e Shku -
pit, janë përfshirë komunat Qendër, Aerodrom,
Butel, Gazi Babë, Gjorçe Petrov, Kisella Vodë,
Çair dhe Shuto Orizarë. Projekti do të imple-
mentohet edhe në më shumë njësi të vetëqev-
erisjes lokale të cilat ndërmjet veti zhvilluan
bashkëpunim në këtë fushë dhe u grupuan në
grup nga disa komuna bashkërisht, siç janë Va -
si leva, Bosillova, Novosella dhe Radovishi, pas-
taj Kumanova me Staro Nagoriçanë, bash -
kërisht do të bashkëpunojnë Negotina, Demir
Kapija dhe Rosomani; Saraji me Zhelinën;
Tearca me Bërvenicën, si dhe komunat Centar
Zhupë me Mavrovën-Rostushën. 

Nëpërmjet mbështetjes financiare të pro-
jektit, komunat do të kenë mundësi t’i përmirë-
sojnë kushtet ekzistuese dhe të krijojnë
mekanizma për mbledhje, transportim, prerje,
procesim, tregti dhe shitje të PET mbeturinave
recikluese. Në fokusin e projektit është vendosja
e rrjetit dhe përfshirja e të gjithë partnerëve në
procesin e zvogëlimit të mbet urinave. 

Projekti është drejtuar kah sigurimi i vler-
ave më të larta të tregut për PET reciklimin,
ngritjen e vetëdijes së publikut për rëndësinë
dhe nevojën nga reciklimi i plastikës dhe të
mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe ruajtjen e
resurseve natyrore. 

Projekti, para se gjithash, ka për qëllim t’i
përforcon aktivitetet e lidhura me mbledhjen
dhe reciklimin e plastikës dhe të njëjtat t’i zg-
jeron në pjesë tjera të shtetit. Idea kryesore
është të theksohet rëndësia e këtij procesi në
kontekst të mbrojtjes së mjedisit jetësor për
komunën, dhe e cila nëpërmjet programeve
për reciklim të plastikës do t’i përfshinte edhe
të gjitha palët e prekura në Maqedoni.  

Kësaj faze i shkoi përpara pilot projekti
paraprak i implementuar, në të cilin ishin përf-
shirë katër komuna: Koçanë, Karposh, Gosti-
var dhe Strumicë. 

Projekti i USAID

Aktivitetet për
reciklimin e 
plastikës do të
implementohen
në më shumë 
komuna 

Shikim në
Planet
detajuese
urbanistike
edhe nëpërmjet
internetit

Në Sektorin për urbanizëm, në
Komunën e Karposhit, është vendo-
sur praktikë e re në shpalljen e plan-
eve urbanistike. Secili qytetarë i
interesuar, Planet detajuese urban-
istike mundet t’i gjen në ueb faqen e
komunës. Në këtë mënyrë qytetarët
më thjeshtë, më lehtë dhe më shpe-
jtë kanë qasje deri te të gjitha PDU
dhe njëkohësisht do të ,,kursejnë,,
kohë, sepse nuk do duhet të vijnë në
hapësirat e komunës që të bëjnë
shikim në dokumentacionin e plani-
fikuar që ju është i nevojshëm. Për
qytetarët që nuk kanë internet ose
që preferojnë personalisht të vijnë

Vo Sek to pot za up ba ni zaw, vo
Op {ti na Kap po{, vo ve de na e no va
ppak ti ka na ob ja vu va we na up ba -
nis ti~ ki te pla no vi. Se koj za in te -
pe si pan gpa |a nin, De tal ni te
up ba nis ti~ ki pla no vi wo ̀ e da gi
naj de  na veb stpa na ta na op {ti na -
ta. Na toj na ~in gpa |a ni te po ed -
nos tav no, po les no  i po bp zo iwa at
dos tap nost do si te DYP-ovi i is -
tov pe we no }e „za{ te dat“  vpe we,
bi dej }i ne }e wo pa at da do a |a at vo
ppos to pi i te na op {ti na ta za da
nap pa vat uvid vo plan ska ta do ku -
wen ta ci ja {to iw e pot peb na. Za
gpa |a ni te koi ne wa at in tep net
ili koi ppe fe pi pa at li~ no  da
doj dat  i da se in fop wi pa at vo op -
{ti na ta, ne se uki nu va tak va ta
wo` nost.  So ova se ovoz wo ̀ u va na

Uvid vo 
De tal ni te 
ur ba nis ti~ ki
pla no vi i
pre ku 
in ter net
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le sen i tpan spa pen ten na ~in da
se in fop wi pa at gpa |a ni te za slu -
~u va wa ta vo up ba ni za ci ja ta na
ppos to pot i wo` nos ti te za paz voj
na svo i te pap ce li i ob jek ti.

Do se ga{ na ta ppak ti ka op fa }a -
{e di gi ta li zi pa we, ge o pe fe pen -
ci pa we, vek to pi zi pa we, kpe i pa we
ba za na po da to ci, ppo vep ka i fi -
nal no ak ti vi pa we vo ap li ka ci ja -
ta za po na ta wo{ na pe a li za ci ja.
Ona {to ppet sta vu va no vi na e
toa {to se ga sin tez ni te ppi ka zi
na de tal ni te  up ba nis ti~ ki pla -
no vi, ka ko ofi ci jal ni gpa fi~ ki
pod lo gi pa pa lel no se ak ti vi pa at
na veb stpa ni ca ta na op {ti na ta
www.kar pos.gov.mk vo de lot na up -
ba ni zaw i sta nu va at dos tap ni za
jav nos ta.Os nov na ta na we na na
sin tez ni te ppi ka zi koi se ppi ka -
`a ni se vi zu e li za ci ja na gpa fi~ -
ka ta do ku wen ta ci ja. Pla no vi te ne
se ppi ka ̀ a ni vo paz wep vo koj se
us vo ju va at i iz da va at ka ko ofi ci -
ja len do ku went vo xap ti e na fop -
wa i is ti te vo po za di na iwa at
vo den `ig so cel da se iz beg ne
niv no is ko pis tu va we i wa ni pu li -
pa we. Og pa ni ~u va wa pos to jat i vo
wo` nos ti te za pe ~a te we, ka ko i
siw nu va we ka ko faj lo vi. 

dhe të informohen në komunë, nuk
anulohet kjo mundësi. Me këtë
mundësohet në mënyrë të lehtë dhe
transparente të informohen qytetarët
për ngjarjet në urbanizimin e
hapësirës dhe mundësitë për zhvil-
limin e parcelave dhe objekteve të
tyre.  

Praktika e deritanishme përfshinte
digjitalizimin, gjeoreferimin, vektoriz-
imin, krijimin e bazës të të dhënave,
kontrollin dhe aktivimin final në ap-
likimin për realizim të mëtutjeshëm.
Kjo që paraqet risi është që tani
paraqitjet sintezore të planeve deta-
juese urbanistike, si bazë zyrtare
grafike paralelisht aktivizohen në ueb
faqen e komunës www.karpos.gov.mk
në pjesën e urbanizimit dhe bëhen të
arritshme për publikun. Synimi
themelor i paraqitjeve sintezore që u
treguan janë vizuel në dokumenta-
cionin grafik. Planet nuk janë treguar
në përpjestim në të cilën miratohen
dhe nxirren si dokument zyrtar në
formë të letrës dhe të njëjtat në pra-
pavijë kanë vulë me qëllim të
shmanget shfrytëzimi dhe manip-
ulimi i tyre.

Del ~e vo go pe {i ppob le wot so vo dos nab du va we to. Bpa na ta „Lo {a na” pos le
de vet go di ni iz gpad ba e za vp {e na, sta ve na vo fun kci ja, na pol ne ta i ppik lu -
~e na na vo dos nab di tel ni ot sis tew. Toa zna ~i de ka osuw na e set il ja di `i te -

li od gpa dot i okol ni te na se le ni wes ta Tpa bo ti vi{ te, Vip ~e, Lpad, Sta wep,
Lab po vo i Po le to se zbo gu vaa od ppaz ni te ~e{ wi i pol ne we to na ko fi te i bu pi wa -
ta so vo da vo let ni ot pep i od. Na 28-ta Sed ni ca na So ve tot na op {ti na ta so Od lu -
ka, ed nog las no bpa na ta be {e ppe da de na na odp ̀ u va we, ko pis te we i za{ ti ta na
JKPD „Bpe gal ni ca” ka ko da va tel na us lu gi te za snab du va we so vo da za pi e we. Lpa -
do na ~al ni kot na Del ~e vo, Mip ko Iva nov, iz pa zu vaj }i og pow no za do vol stvo  po ten -
ci pa de ka Del ~e vo e ed na od pet ki te op {ti ni vo dp ̀ a va va ko ja go pe {i ppob le wot
so vo da ta za pi e we. 

Aku wu la ci ja ta e so vo lu wen od 1.300.000w3, vi si na ta e 42 wet pi, do de ka bpa na -
ta i glav ni ot do vo den cev ko vod se di wen zi o ni pa ni za 90 l/sek, a ppo se~ na ta pot -
po {u va~ ka na vo da na gpa |a ni te koi se ppik lu ~e ni na vo dos nab di tel ni ot sis tew
e ok lu 50l/sek. Vkup na ta in ves ti ci ja na ob jek tot e 250.000.000,00 de na pi, sped -
stva od koi od sops tve ni ot bu xet vo iz nos od 11.000.000,00 de na pi u~es tvu va {e
Op {ti na ta. Za ob jek tot, Op {ti na Del ~e vo iwa do bi e no Odob pe nie za gpa de we od
stpa na na Mi nis teps tvo to za tpan spo spt i vp ski i Vo dos to pan ska doz vo la od stpa -
na na Yp pa va ta za vo dos to pan stvo ppi Mi nis teps tvo to za zew jo del stvo, {u wap stvo
i vo dos to pan stvo.

-Bpa na ta „Lo {a na” e ne se koj dne ven ob jekt. Sos ta ve na od ka we no na si pen wa te -
pi jal i ek pan od ge o sin te ti ka. Vo ppa {a we e nov tip na kons tpuk ci ja koj do se ga ne
e ppi we net vo na {a ta zew ja. Va kov tip
na kons tpuk ti ven sis tew na sa wo to te -
lo na bpa na ta e ppi we net u{ te na ed na
bpa na na Bal ka not, vo Al ba ni ja. Ovoj
sis tew iwa i dos ta pped nos ti, ni is tak -
na Yvon ko Ata na sov, xid po in ̀ e nep, so -
vet nik za upe du va we na gpa de` no
zew ji{ te.

Da ni e la Ta ke va
So vet nik za od no si so jav nost

Op {ti na Del ~e vo

Re {en prob le mot so vo dos nab du va we to
vo Op {ti na Del ~e vo

I zgjidhur problemi
me furnizim të ujit
në Komunën e 
Dellçevës 

Dellçeva e zgjidhi problemin me furnizim të ujit. Penda ,,Lloshanë,, pas nëntë viteve ndërtimi
është përfunduar, e vënë në funksion, e mbushur dhe e kyqur në sitemin me furnizim të ujit. Kjo
domethënë se tetëmbëdhjetë mijë banorë nga qyteti dhe rrethet Trabotivishte, Virçe, Grad,
Stamer, Gabrovë dhe Poleto u përshëndetën me çezmet e zbrazura dhe mbushjen e kofave dhe
puset me ujë në periudhën verore. Në seancën e 28 të Këshillit të komunës me Vendim, unan-
imisht panda i është dorëzuar në mirëmbajtje, shfrytëzim dhe mbrojtje NKP ,,Bregallnicë” si
dhënës i shërbimeve për furnizim me ujë për pije. Kryetari i Dellçevës, Mirko Ivanov, duke sh-
prehur kënaqësi të madhe potencoi se Dellçeva është një ndër komunat e rralla në vend e cila
zgjidhi problemin me ujë të pijshëm. 

Akumulacioni është me volumen nga 1.300.000m3, lartësia është 42 metra, përderisa penda
dhe rrjeti kryesor janë të dimensionuar për 90sek, ndërsa konsumimi mesatar i ujit për qytetarë
që janë kyqur në sistemin për furnizim me ujë është rreth 50sek. Investimi i plotë i objektit është
250.000.000,00 denarë, mjete nga buxheti personal në shumë prej 11.000.000,00 denarë morri
pjesë Komuna. Për objektin, Komuna Dellçevë ka marr Miratim për ndërtim nga ana e Ministrisë
për transport dhe lidhje dhe leje për ujësjellës nga ana e Drejtorisë për ujësjellës pranë Min-
istrisë për bujqësi, pylltari dhe ujësjellës. 

-Penda ,,Lloshana,, është objekt që nuk mund të bëhet çdo ditë. E përbërë nga materiale të
gurit të fortë dhe ekran nga gjeosintetika. Në pyetje është tip i ri i konstruktimit që deri më tani
nuk është i zbatuar në vendin tonë. Kësi lloj tipi i sistemit konstruktiv në vetë trupin e pendës
është zbatuar edhe në një pendë uji në Ballkan, në Shqipëri. Ky sistem ka edhe shumë përparësi,
theksoi Xvonko Atanasov, hidroinxhinier, këshilltar për rregullim të tokës ndërtimore. 

Daniela Takeva, Këshilltare për marrëdhënie me publikun, Komuna e Dellçevës 
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Në kuadër të programit fqinjësi të mirë, financuar me mjete nga BE nëpër-
mjet AER, dhe në bashkëpunim me Sektorin për çështje europiane të Qev-
erisë së R.M-së, në Komunën e Probishtipit ishte realizuar Projekti për
rregullimin e vendit Lesnovë, si lokalitet turistiko-rekreativ dhe qendër e
trashigimisë kulturore-historike dhe vlerave arkitektonike dhe ambientale.
Projektin e përpunoi Komuna e Probishtipit, në bashkëpunim me partner ko-
munën nga R. e Bullgarisë-Komuna Koçerinovo, me të cilën ishte firmosur
Memorandum për bashkëpunim dhe me të cilën u vendosën raporte part-
nerike. Ishin organizuar edhe vizita grupore ndërmjet dy komunave ku u
shkëmbyen më shumë eksperienca nga të dyja vendet nga ky regjion ndërku-
fitar. Në muajin shkurt, me manifestim solemn ishte mbajtur promovimi i pro-
jektit të realizuar në të cilën morrën pjesë banorët e këtij regjioni dhe shumë
mysafirë dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Vlera e projektit
përfshin 162.000 euro. 

Projekti përfshiu adaptimin e ndërtesave shkollore për qëndrimin e
mysafirëve dhe organizimin e ekspozitave, vendosjen etnologjike, përmba-
jtje edukative, ishte përgatitur kuzhinë, dy dhoma për fjetje me 12 krevate
njëshe, pjesë hyrëse me tavolinë dhe recepsion, klasa për edukim dhe sallon
ekspozues me përmbledhje të materialit etnologjik dhe fotografi nga kolonia
figurative e Lesnovkës 2. Ishte e rindërtuar edhe ndërtesa e zyrës vendore,
rregullim për nevojat e popullatës vendore, si dhe rregullimin e info-pikës ku
munden të merren informacione dhe material reklamues për fshatin. Në
ndërtesën e zyrës vendore u formua edhe pjesë e mrekullueshme e rregul-
luar në gurë dhe dru në pjesën e ndërtesës. Ishin ndërtuar eko-rrugica për ud-
hëtarë, ura dhe kërkimor për qasje deri te kishat shpellore për vizitorët. Ishin
rregulluar komunikacionet publike, rrugët për këmbësorë, gjelbërim dhe lule,
tabela informuese etj. Gjithashtu janë mbjellur 5he tokë me gjelbërime dhe
fidane të ndryshme, dhe gjithashtu ishte përpunuar material propagandues
ndër të cilat kartë turistike dhe film promovues në kohëzgjatje prej një ore..

Gjatë ndërtimit dhe rregullimit të hapësirës dhe objekteve ishin shfry-
tëzuar materiale natyrore lokale (gurë, dru), mjete ekologjike për mbrojtje,
dorë lokale punuese, të cilët shkathtësitë e tyre në përpunimin e gurit, bar-
tur nga brezi në brez, në mënyrë luksoze i treguan dhe zbatuan gjatë paraqit-
jes së këtij projekti. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe
mbrojtja e mjedisit jetësor dhe zhvillimi i qëndrueshëm ishin prioritetet krye-
sore të këtij projekti. Me secilin aktivitet ishte esenciale që të respektohen
këto principe. Në shtojcë të kësaj, është vendosur sistem për shfrytëzimin e
energjisë diellore dhe sistem për selektimin e mbeturinave. Manastiri i
Lesnovit paraqet trashigimi ndërtimore me prioritet më të lartë për mbrojt-
jen dhe ruajtjen e gjeneratave të reja, për shkak të eksluzivitetit, me ligj është
shpallur përmendore e natyrës dhe rrallshmërisë natyrore, vend specifik kul-
turor. 

Boban Stojmirovski, PR në Komunën e Probishtipit

Projekt i realizuar për rregullimin 
e vendit Lesnovë në kuadër të 
Programit për fqinjësi të mirë

Vo paw ki te na ppog pa wa ta Dob po so sed stvo,
fi nan si pa na so sped stva od EY ppe ku EAR, a
vo so pa bot ka so Sek to pot za ev pop ski ppa {a -
wa na Vla da ta na RM,  vo Op {ti na Ppo bi{ tip
be {e pe a li zi pan Ppo ek tot za upe du va we na
wes nos ta Les no vo, ka ko tu pis ti~ ko-pek pe a ti -
ven lo ka li tet i cen tap na kul tup no-is to pis -
ko to nas led stvo i ap xi tek ton ski i aw bi en -
tal ni vped nos ti. Ppo ek tot go iz pa bo ti Op -
{ti na Ppo bi{ tip, vo so pa bot ka so pap tnep
op {ti na od R.Bu ga pi ja-Op {ti na Ko ~e pi no vo,
so ko ja be {e pot pi {an Me wo pan duw za so pa -
bot ka i so ko ja se vos pos ta vi ja pap tnep ski od -
no si. Bea op ga ni zi pa ni i gpup ni po se ti we |u
dve te op {ti ni ka de se paz we ni ja po ve }e is ku -
stva na dve te zew ji od ovoj pog pa ni ~en pe gi -
on. Vo we sec fev pu a pi, so ppi god na sve ~e nost
be {e od dp ̀ a na ppo wo ci ja na pe al zi zi pa ni ot
ppo ekt  na ko ja ppi sus tvu va  ̀ i te li te od ovoj
pe gi on  i bpoj ni gos ti i ppet stav ni ci na we -
|u na pod ni op ga ni za cii.   Vped nos ta na ppo ek -
tot iz ne su va 162.000 ev pa .

Ppo ek tot op fa ti adap ta ci ja na u~i li{ -
na ta zgpa da za ppes toj na gos ti i op ga ni zi pa -
we iz lo` bi, et no lo{ ka pos tav ka, edu ka tiv ni
so dp ̀ i ni, be {e op pe we na kuj na, dve so bi za
spi e we so 12 edi ne~ ni kpe ve ti, dva sa ni tap ni
jaz li, ppi e wen del so tp pe za pi ja i so pe cep -
ci ja, u~il ni ca za edu ka ci ja i iz lo` ben sa lon
so zbip ka na et no lo{ ki wa te pi jal i sli ki od
Les nov ska ta li kov na ko lo ni ja 2.  Be {e pe kons -
tpu i pa na i zgpa da ta na wes na ta kan ce la pi ja,
nej zi no upe du va we za pot pe bi te na wes no to
na se le nie, ka ko i upe du va we na in fo-to~ ka
ka de {to wo ̀ at da se do bi jat in fop wa cii i
pek la wen wa te pi jal za se lo to. Vo zgpa da ta na
wes na ta kan ce la pi ja se ofop wi i ppek pa sen
del upe den vo ka wen i dp vo vo su te pe not na
zgpa da ta koj pot se tu va na sta pin sko to upe du -
va we na wa ke don ska ta ku }a ,na we net za ppe ~e -
ka na gos ti-na wep ni ci i slu ~aj ni po se ti te li.
Bea iz gpa de ni pe {a~ ki eko-pa te ki, wos to vi i
nab qu du va~ ni ci za ppis tap do pe{ tep ski te
cpk vi i pe{ te pi te za vo de ni~ ni ka we wa na
po se ti te li te. Bea upe de ni jav ni so ob pa }aj ni -
ci, pe {a~ ki pa te ki i do lo vi niz se lo to, pos -
ta ven vi di ko vec, ze le ni lo i cve }e, in fop-
wa tiv ni tab li i pa to ka zi po eko-pa te ki te i
pped upe de ni te ob jek ti.Is to ta ka bea po {u -
we ni 5xa zew ji{ te so paz no vid ni ziw ze le ni i
lis to pad ni sad ni ci, a be {e iz pa bo ten i ppo -
pa gan den wa te pi jal  we |u koj  tu pis ti~ ka kap -
ta i ppo wo ti ven filw vo tpe a we od eden ~as.

Re a li zi ran 
Pro ekt za 
ure du va we na 
mes nos ta Les no vo
vo ram ki na 
Prog ra ma ta za 
Dob ro so sed stvo

Ppi iz gpad ba ta i upe du va we to
na ppos to pot i ob jek ti te bea ko pis -
te ni ppi pod ni lo kal ni wa te pi ja li
(ka wen, dp vo),  eko lo{ ki ppe wa zi, lo -
kal na pa bot na pa ka i is kus ni waj -
sto pi, koi svo i te ve{ ti ni vo
ob pa bot ka ta na ka we not, ppe ne su va -
ni od ko le no na ko le no, pas ko{ no gi
ppi ka ̀ aa i ppi we ni ja ppi iz ved ba -
ta na ovoj ppo ekt. Za{ ti ta ta na ppi -
pod no to i kul tup no to nas led stvo i
za{ ti ta ta na `i vot na ta spe di na i
odp` li vi ot paz voj bea vpv ni te ppi -
o pi te ti na ovoj ppo ekt. So se ko ja ak -
tiv nost se nas to ju va {e  da se
po ~i tu va at ovie ppin ci pi. Vo ppi -

log na toa, pos ta ven e sis tew za is -
ko pis tu va we na son ~e va ta enep gi ja
i sis tew za se lek ti pa we na ot pad.
Les nov ski ot wa nas tip ppet sta vu va
gpa di tel sko nas led stvo od naj vi sok
ppi o pi tet za za{ ti ta i za ~u vu va we
za id ni te ge ne pa cii, a Les nov ski ot
kpa tep, po pa di is klu ~i tel nos ta i
pet kos ta, so za kon e ppog la sen e za
spo we nik na ppi po da ta i ppi pod na
pet kost, spe ci fi ~en kul tu pen ppe -
del.

Bo ban Stoj wi pov ski, 
PR na Op {ti na Ppo bi{ tip 



CENOVNIK za reklamen prostor

1/1 vtopa i posledna kolop stpanica 450 evpa
1/1 ppetposledna kolop stpanica 400 evpa
1/2 vnatpe{na kolop stpanica 220 evpa
1/4 vnatpe{na kolop stpanica 120 evpa
1 cw2 1,5 evpa
1/1 vnatpe{na cpno-bela stpanica 300 evpa
1/2 vnatpe{na cpno-bela stpanica 160 evpa
1/4 vnatpe{na cpno bela stpanica 90 evpa
1/1 kolop spedna stpanica 400 evpa
2 kolop spedni stpanici 700 evpa

Logo na naslovna stpanica 
vo viso~ina od 5 santiwetpi najdolu
ili najgope na naslovnata stpanica 300 evpa

Popusti:
Za dogovop od 3 weseci - 10%
Za dogovop od 6 weseci - eden wesec gpatis

objava na peklawa
Za dogovop od 12 weseci - dva weseci gpatis i

5% dopolnitelen
popust na suwata 

Za pla}awe vo gotovo dopolnitelni 5% popust






